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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1209گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه 

1209شمارةغزل، اتیغزل، شمسوانید، يمولو

ترسکراماساعتدرشهانوز****ترسبهراماز، بهرهبیدلِيا

بهرام . شودمیضبهره دلی است که از هم هویت شدگی با چیزهاي این جهان و با دردها در مرکز ما عوبیدل

، بهره بوسیلۀ خدابیکند به خاصیت جنگ آوري و خوي تار و مار کردن من ذهنی یا دلمیو اشارهیعنی مریخ 

اي دلی که نه خودت ، نصیببیاي دل، گویدمیپس معنی بیت این است، اکرام یعنی بزرگ داشتن گرامی داشتن

این خاصیت شاه جهان که در حال ذوب کردن توست زتو ا، نیرسامیاي به دیگرانبري و نه بهرهمیايبهره

اول اشاره کنم به این که ترس دو ، دارد بترسمیاي که دارد شما را گرامیاز شاهان در لحظهگویدمیو بعد. بترس

ترس ، ترس هیجان است، ورزندمیاشتغالآن این ترسی است که بیشتر مردم به، جور است یکی ترس من ذهنی

مثل همین ، آیدمیگذرد به این تن فیزیکی ما بوجودمیبه تعریف و در عمل از اعمال فکر که در ذهن مابنا

ولی در حالی . حسادت اینها هیجان هستند، احساس گناه، مثل خشم مثل دردهاي دیگر مثل تاسف، هیجان ترس

، دهد واقعاًنمیکه معنی ترسشود یک جور ترس هم هستمیبهرگیبیکه این جور ترس در ذهن سبب گیجی و

دهد و در اینجا ترس به میمعنی تامل و نگاه کردن و صبر کردن و دوري کردن و مواظب بودن و احتیاط کردن

دهد یکی هم ما به عنوان ناظر ذهنمان و ناظر این دنیا به عنوان میپس یکی من ذهنی نشان. همان معنی است

شما با سرعت زیادي به .دهیمنمیبینیم انجاممیدانیم ونمیي را به صالحکنیم و اگر کارمیحضور عمیق تامل

کنید که راست میو تاملکنیدمیشوید یا باید راست بپیچید یا چپ سرعتتان را کممیاین سه راهی نزدیک

ولی . ترسمنمیکندمیعقل من حکم. کنید؟ نهمیترسید سرعتتان را کممیگویند که شمانمی،بروید یا چپ

.شودمیحالت تأمل و حذر هم اطالقآن ترس بهاصطالح 

بهره بیبهره چیه؟ اگر دلبیاما ممکن است کسانی که تازه به گنج حضور پیوستند بپرسند که دل چیه؟ و دل

س از جن، آییم به این جهان از جنس بودن از جنس هوشیاري هستیممیبلی وقتی ما. داریم دل با بهره هم داریم

، شویم در واقع هویت خدا را داریممیوقتی وارد این جهان،خدا هستیم بنابراین فرم نداریم امتداد او هستیم

یک چیز دیگر هم باید درست کنیم ، کنیم به عنوان هوشیاريمیکنیم مغز را درستمیمنتهی این بدن را درست

آییممیاین به عنوان هوشیاري که هویت خدا داردبنابر ، این است که باید یک تن روانشناختی درست کنیمآن و
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گویند میبرمانمان و دور ورپدر مادچیزهایی که آن مخصوصاً، دهدمیچسبیم به چیزهایی که ذهن نشانمی

یا بقیه ، مثل پدر و مادر بچه، مثل غذا، مهم هستند یعنی چی؟ براي باقی ماندن الزم هستند. اینها مهم هستند

و به و خیلی چیزهاي دیگر مهمندبینیم که پول هم چیز مهمی است میشویممیبعداً که بزرگ، اعضاي خانواه

دهد به چیزها و از جنس میکندمیچسبد به چیزها و هویتش که خداگونگی است تفویضمیتدریج هوشیاري

دل یعنی .گیردمیا قرارمرکز شمآن ،به هر چیزي که هوشیاري یا شما به عنوان هوشیاري بچسبید. شودمیآنها

همانند خودش دهد یامییا هویتشودمیدهد به چیزها و از جنس آنهامیاین کار که خداییت هویتش را، مرکز

جنس آن شود ساخت و شما هم ازنمیسازد موقت است براي اینکه جنس خدا را در این جهانمییک چیزي

نابراین از چسبیدن به این چیزها و تغییر اینها در ذهن و ذهن ب. موقت یعنی هفت هشت سال باید باشد، هستید

شود که اسمش میچرخد و یک تصویري درستمیذهن، کنندمیاین فکرها تغییر، کندمیهم هر دقیقه تغییر

. کندمیدادن هویت به چیزها همان اول درد ایجاد، من ذهنی است اما این کار درد آور است

ینطوري است که وقتی درد زیاد بشود قرار بر این است که ما این من ذهنی را رها کنیم و مکانیزم آفرینش ما ا

که بینهایت است و از جنس ابدیت است زنده برگردیم به هویت اولیه که خداگونگی است و به اصلمان یا به خدا 

آورد و با دردهایش میکنیم و این چیز کوچک دردمیآییم به یک چیز کوچکی خودمان را تبدیلمیپس، بشویم

کنیم این دردها هم میدهیم فکرمیدهیم حس هویتمییعنی به دردهایش هم حس منشویممیهویتهم هم

ولی اگر تربیت مان درست باشد یا در یک خانواده عشقی بزرگ بشویم یا ما را مطلع کنند از این جور ، ما هستیم

. بهره هستبیکه یک اشکالی داریم و اشکال هم همین دلشویم میمعنوي ما متوجههاي ابیات و دانش

کند و دانش ما زیادمیکه درست است که این جسم ما رشد،شویم که همان اولش ده دوازده سالگیمیمتوجه

و بعد جانداري جان داشتن داریم رشدبعد هیجانی، بعد فکري، در بعد فیزیکی، شود و در چهار بعدمانمی

شویم که یک جایی کار خراب است البته در میرود باال متوجهمیندارد زندگی و هر چه سن مانکنیم کیفیتمی

کند که گرچه من خیلی چیزها بدست آوردم و با آنها هم میسالگی دیگر خودش را آشکار35سالگی 30سن 

دل ماديآن شتی ورا هنوز نگه داعلتش این است که این دل مادي و، هویت شدم ولی زندگی کیفیت ندارد

توانید میمثل همسرتانتان نه نصیبی هم به دیگران مثل بچه، برید شمامینه نصیبی از زندگی، بهره استبی

شدیم که این دل و این من ذهنی ما نیستیم میحاال این دل که دل مادي است باید ذوب بشود ما باید آگاه، بدهید
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آن ،مقدور نیستآن گشتیم به هویت اولیه مان که ساختنمیو بربلکه یک خود روانشناختی است موقت است 

شدیم که این در واقع میگشتیم به بینهایت خدا در این لحظه زندهمینور قدیم است نور خداست و وقتی بر

عمق جنس بودیم و بینهایت آن زندگی جاودانه پیدا کردن که از اول از، زنده بودن ابدي، آگاهی از این لحظه ابدي

مرگی دیگر ترس از بین بیو از این بینهایت عمق و از این حس ابدیت و، دادیمنمیکه به هیچ چیزي واکنش نشان

شویم و هم به دیگرانمیشود که ما خودمان بهره مندمیاز ما جاريشادي به جهان، آرامشی، رفته یک برکتی

. تبهره نیست دل با بهره هسبیدل ثانویه دلآن .دهیممی

بهره است بیبیند که دل مادي دارد در اینصورت باید بداند کهمیدهدمیپس اگر کسی به این برنامه گوش

و در نتیجه بادام پوك، بردنمیخرد زندگینصیبی از شادي اصیل و آرامش اصیل زندگی و برکت زندگی و

حاال این دل، کندمیایجادسامانیبیرونبهره در بیبیکند از این دلمیکند هر عملیمیهر فکري، کاردمی

.بر عکس قانون اوست، کندنمیبهرام یعنی خدا تحملبهره انسان رابی

خواستم تو با هم هویت شدن با چیزها جدایی را بشناسی میگوید تو من هستم منمیاش این است کهخالصه

من ، بهره درست کنی من را معطل کرديبیو بیایی دلبراي این نبوده ت، بتوانی در این بدن فیزیکی بقا پیدا کنی

به نباتات عرضه کنم به ، ام را از طریق تو به جهانیان عرضه کنمخواهم بهرهمیتو را به این پیچیدگی ساختم

تو آمدي یک دل مادي درست کردي و از . به جمادات عرضه کنم، به سایر انسانها عرضه کنم، حیوانات عرضه کنم

تو توجه کن که حس امنیت نخواهی داشت . این مطابق قانون من نیست. کنیمیکنی و عملمیکردل مادي ف

قدرت عمل نخواهی . را نخواهی داشتآن حالت یک رهبر درونی که من هستم در مرکز تو. عقل نخواهی داشت

چرا؟ . داشت

حس قطب نماي درونی و قدرت براي اینکه این چهار برکت را که االن ذکر کردم یعنی حس امنیت و خرد و 

بهره باشد از جسم باشد ما قدرت عمل بیاگر دل، گیرد از دلمیاز مرکز انسان سرچشمه) توانایی عمل کردن(

ترسیم حس امنیت میاین ماده چون در حال تغییر است و مرکز ما در حال فرو ریزش است و دائماً. کنیمنمیپیدا

که یک چیزي در مرکز ما ما را هدایت کند نه حرف مردم نه رفتار مردم در حس قطب نماي درونی. نخواهیم کرد

عقل فقط براي آن اگر مرکز مادي باشد. آیدمیعقل که من چی فکر کنم و چی عمل کنم از آنجا. ما نخواهد بود
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پس فهمیدیم .کنیممینا آگاهانه ما درد هم زیاد. مرکز درد استآن تازه قسمتی از، زیاد کردن این چیزهاست

.بهره چیهبیدل

کشم عقب و تامل کنم و بدانم که میآیا منبهره است؟ بیتان بکنید که آیا مرکز مندحاال شما یک سئوال از خو

تشعشع نور سوزان خدا دائماً، بهره مثل یک قالب یخ است محاصره شده توسط آفتاب سوزان زندگیبیاین دل

کنم اگر یک قالب یخ را جلو آفتاب میحاال من از شما سئوال. اهد آبش کندخومیزند به این یخ دل ماديمی

، دهدمیشود براي اینکه حالتش را تغییرمیاز نظر یخ به او ظلم دارد، کند به آب شدنمیبگذاري خوب شروع

براي ما ، رواستاز نظر حس تار و مار کردن من ذهنی که چیز اضافی است براي خدا کامالً ، ولی از نظر آفتاب نه

! دیگر خدا مرا دوست ندارد،گیرد این ظلم استمیمن به این چیزها چسبیدم االن زندگی دارد از من. ظلم است

بارها گفتیم وقتی شما در مقابل اتفاق این لحظه ، خدا تو را دوست دارد از بس مقاومت کردي در مقابل زندگی

این لحظه ، چون اتفاق این لحظه قیافه مادي این لحظه است، دکنیمیکنید در مقابل خدا مقاومتمیمقاومت

داشت ما کی شاه که شاه جهان است موقع گرامی. لحظهیرید در این ذگذارد این را بپمیجداست این را جلو شما

کند؟ شبیه میچه جوري بزرگ. خواهد لطفش را به ما بدهد ما را بزرگ بکندمیهمین لحظه. هست؟ همین لحظه

و ما راریزدمیخواهد این دل مادي را که دائماً فرومی،خواهد بینهایتش را در ما برقرار بکندمیکندمیشخود

اگر در مرکز شما خدا . خودش زندگی جاودانه است. ترساند این را بکند بیاندازد دور و خودش را مستقر کندمی

. جوابش واضح است؟ترساندمیکند و شما رامیتغییرباشد زندگی جاودانه باشد بهتر است یا یک چیزي که دائماً

یا نه شاه دارد کنم با اتفاق این لحظهمیکنم ستیزهمیپس همین لحظه بکش عقب تأمل کن که من دارم مقاومت

. د وجود من بشودرمن اجازه بدهم این لطفش و احسانش و کمکش و خردش و لطافتش وا. رساندمیلطفش را به ما

.کندمیکنیم و بیت بعدي این را مشخصنمیین کار راولی ما ا

آیا اگر یک شاه زمینی یک کسی را پهلوي خودش بنشاند و بگوید من تو را خیلی دوست دارم بیا پهلوي من 

روم به مردم بگویم نمی،شخص باید بفهمد که شاه شاه است و من هم منم؛ حاال از اینجا بروم بیرونآن ،بنشین

ما هر . ما همین کار را کردیم!شاه گوش ندهید به حرف من گوش بدهید من و شاه که فرق نداریمکه به حرف 

با ، حاال حساب کنید که با شاه جهان طرفیم! خوب پس شاه چی؟ شاه هیچ چی، گوییم منمیشویممیلحظه بلند

بگیرید یا عقل جزئی این دلخواهید میخرد راآن شما. کند طرفیممیخردي که تمام این کائینات را اداره
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، حس امنیت نداریم، ترسیممیکنیممیبهره را مرکز خودمانبیدل، گوییم منمیشویممیما بلند، بهره رابی

آن دهیم فردا به حرفمیامروز به حرف این گوش، حس قطب نماي درونی مرکزي نداریم، قدرت عمل نداریم

آقا ، توانیم بیاندیشیم تصمیم بگیریمنمیبه تنهایی خودمان، دهیممیدهیم بیشتر به حرف جمع گوشمیگوش

بهره بیفکرهاي ما متاثر از دل. کنیممیکنید؟ ما هم همان کار رامیکنید؟ خانم شما چه کارمیشما چه کار

ش به دانید که اگر دلتان از طریق آویزمیپس شما بطور قطع و یقین. ریزدنمیآنهست هیچ خرد زندگی در

. بدانید. کاریدمیچیزهاي این جهان و هم هویت شدگی و دردها تشکیل شده شما دارید بادام پوك

با این دل، من باید فکر کنم، من باید صحبت کنم! دانینمیتو!دانممیگویید منمیو دارید در مقابل شاه جهان

60سالگی این موضوع را نفهمی چه برسد 10کنی؟ چرا شمامیتأمل کن چرا این کار را، حاال بترس! بهرهبی

این همه درد کاشتی و خودت ، روابطتت را خراب کردي، بدنت را خراب کردي، سالگی که همه چیز را خراب کردي

.فهمیدیم، اینکه عقل نیستهم پر از درد هستی و مریض شدي بفهمی؟

ترسامداززمانآن ،يدیددانه****شاهکرامِادوبنیریشدانه

کند دانش ما رشدمیفکر ما رشد، کندمیلطف شاه چیه؟ بدن ما رشد، لطف شاه دانه شیرین است همیشه

شود ولی ما به میشویم از طریق ما شکوفامیلحظه به لحظه همین که ما بزرگ. اینها همه لطف شاه است. کندمی

پس . افتی توي داممیاست اگر بچسبی به اینهاحاال دانه دیدي اینها چیز قشنگی ، گذاریممیذهنینحساب م

بچسبی باآن اگر به، اول تأمل کن، کندمیبینی که خیلی جالب است و شما را جلبمیشما هر چیزي را در بیرون

تنها کلید آزادي . افتیمیآناگر در مقابل چیزي مقاومت کنی توي دام. افتیمیآنهم هویت بشوي توي دامآن 

لزومی ، هم هویت بشويآن بینی لزومی ندارد بامیچیز خوب را در بیرونآن .ق این لحظه هستپذیرش اتفا

اول این عمق خدایی را در خودت ایجاد کن از . نچسبآن به، لزومی ندارد صاحبش بشوي، ندارد کنترل کنی

.اینجا فکر کن

چیز آن از، خواهینمیچیز زندگیآناز، طلبینمیچیز حس امنیتآن ازاگر حس امنیت بکنی، نترسیاگر 

، هم لذت ببريآن توانی به زندگی زنده بشوي و ازمیچیز نخواهیآن اگر این برکات را از. خواهینمیخوشبختی

حس عدم امنیت مرکز شما را قرار، آیدمیکنترل کنی ترس، بشوي باید کنترل بکنیآن ولی اگر هم هویت با

.کنیمیبهره پیدابیدل، توانی لذت ببري نه از زندگیمیچیزآن زآدم نه اآن گیرد؛ نه ازمی
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اگر تجربه کردي این موضوع را و به چند تا . نچسب، پس هر جا دانه دیدي لطف شاه است از دامش بترس تأمل کن

من با اینطوري نباشد که شما بیایید بگویید که. همه چیزها اینطوري است، اي درد داده بیدار شوچیز چسبیده

بعد هم شروع کنی به مالمت کردن که این ، چسبیدم به او کنترلش کردم زندگی خراب شدیکی ازدواج کردم 

رفته یک دانه آن حاال، زندگی مرا درست نکرد، طوري بود یا من بدشانس بودم مرا خوشبخت نکردآن طوري بود

آید و این مینترل کنی همان قضیه پیشنکن بچسبی ک. بچسبم دوباره کنترل کنمآن خواهم که بهمیدیگر

آنبه هر چیزي به هر کسی بچسبی توي دام، چه در مورد جسمها چه در مورد آدمها. قانون همیشه صادق است

حس راهنماي مرکزیت که زندگی ، شوي به آنمیوابسته، توي دام افتادي عقلت رفت حس امنیتت رفت. افتیمی

هر چیز مهمی که در زندگی وجود دارد ، شودمیهر چیزي بچسبی مرکزتبراي اینکه به، خداست رفت،است

ممکن است هر باور مهمی .دانینمیگویید این خیلی مهم است احتمال دارد مرکزت باشد ومیبراي شما که

رها کنی نه اینکه جدا بشوي بروي. آدمهاي مهم چسبیدي به آنها باید رها کنی، پولتان مرکزتان، مرکزت باشد

.خودت را نیاندازي رویشان، نچسبی، کنترل نکنی نترسی، هیچی نبینی از طریق عشق با ایشان رابطه برقرار کنی

ترسامیاازتو، یامیاشاد*****ترسبرقاز، نعمتستبارانچهگر

نطور که هما. آیدمینعمتهاي خدا دارد. ذهن تاریک است، شب دنیا تاریک است، ریک استاآید شب تمیباران

یک لحظه ، رعد صدایش است و برق همین نورش است صاعقه. زندمیآید رعد و برقمیشب تاریک است باران

هدایت که از چیزهاآن خوشیآن روشناییآن کند بهمیاین برق را تشبیه. شودمیشود خاموشمیروشن

در حالتی که اگر از . شودمیبرق ایجاددهد ولی اگر بچسبیمیخدا نعمت. برق است، آیدمیآید از بیرونمی

چسبی میبه یکی. رودمیپرد یک مدتی هست ومییعنی یک مدتیبرق، کردينمیروشنایی این برق استفاده

شود مرکزیت خداییت نمیتنها چیزي که سرد. شويمیافتی سردمیدو سه روز خوب است بعد دیگر از گرما

. بهره دارد در زمان استبیهر کسی که مرکز، شاد ایامی یعنی شاد زمانی، ایامیگوید که شاد میبه شما. شماست

.زمان یعنی گذشته و آینده، افتیم توي ذهن و زمانمیشود مامیبه محض این که مرکز ما مادي

پول قوي هستیم ، سالمان است جوانیم خوشگلیم30گویند به به به االن چه خوبه براي اینکه میاکثر مردم یا

و یا ندارند وضعیت این لحظه را قبول ندارند و شاد ایام هستند که در ، نازندمییعنی به اینها، داریم خانه داریم

گوید ایام میوقتی، خواهندمیخواهند از اتفاقاتمیخواهند از زمانمییعنی از ایام، آینده نزدیک برسند به آن
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شما نگاه کنید یک وضعیتی را در نظر بگیرید االن . ی در زمان استو زمان منظورشان از اتفاقات است هر اتفاق

.کندمیپس با زمان تغییر. دقیقه دیگر یک جور دیگري است5یک جوري است 

، خواهم اینطوري باشدنمیمن. بترس یعنی تأمل کن، کند؟ بترسمیشما شاد چیزهایی هستید که با زمان تغییر

من منتظر نیستم سه سال دیگر برسم به یک جایی به یک وضعیتی به یک . ودمن منتظر نیستم زندگی شروع بش

زندگی در این لحظه بصورت پر بصورت عنایت شاه لطف شاه . زندگی این لحظه است. نفري زندگیم شروع بشود

چیز رازمان همه، از ایام ترس. لحظه به لحظه برو جلو، کند زندگی کن زندگی کنمییعنی خدا از شما دارد فوران

رود نباید میخوشحال باشی این دارد از بینآن افتد تو نباید بهمیهر چیزي که به زمان، بردمیساید و از بینمی

تماشا کن من دلم به چی خوش است؟ به این چیزهایی که با ، به ذهنت نگاه کن، همین طور تامل کن. دل تو باشد

! خواهد این طوري بشود؟ تازه بشود هم برق داردمیسه سال دیگردلم به این خوش است که ، کندمیزمان تغییر

توجه کنید این روشنایی صاعقه را این روشنایی برق آسمان را که در تاریکی است با خورشید دارد مقایسه

برق موقعی است که یک چیزي از بیرون، زندگیشود بهمیخورشید موقعی است که دلت روشن. کندمی

اینها همه ، قدرشناسی مردم، تحسین مردم؛ تأیید مردم، برق شبیه توجه مردم. شودمیازد تماماندمیروشنایی

.مردم دنبال ایجاد برق هستند، از برق بترس، برق است

بهره را بفهمیم و اگر همانطور اگر دل ما مادي بیخوب اجازه بدهید ابیاتی از مثنوي برایتان بخوانم تا دل مادي

و مثل یخ که باید چه کار بکنیم که این دل مادي یواش یواش بوسیلۀ آفتاب زندگی ذوب بشوداست باید بدانیم

از ، شودمیاول آب بشود بعد هم بخار بشود و این بخار همین عدم است زندگی است که از یخ به بخار تبدیل

افتد و درون شما بازمیذهنییعنی من، شودمیاز ماده به عدم تبدیل، شودمیفرم بودن تبدیلبیجامد بودن به

اي است که در دفتر ششم قصهآن این سئوال شبیه. شودمیشود و بینهایتمیدرون شما فضادار، شودمی

که گفت یک کسی خواب دید که گنج در مصر است و رفت آنجا دنبال گنج و . خوانممیخواندیم و دوباره برایتان

گفت ، داروغه گرفت و کتک زد و از بس که کتک خورد راستش را گفت، خواست گدایی کندمیپولش تمام شد و

. و فهمید که گنج در خانه خودش است، مصر جهان فرم است، بغداد گفتیم رمز این لحظه هست، من اهل بغدادم

داروغه گفت که تو احمق هستی . از کجا فهمید؟ به داروغه که عقلش بود گفت من خواب دیدم در مصر گنج هست
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براي اینکه من بارها خواب دیدم در بغداد در فالن محله و ! اب دیدي به خاط خوابت پاشدي آمدي اینجاکه خو

.گنج هست ولی من نرفتم) محله و خانه این شخص بودکه(فالن خانه 

قدمهررهدربودتماشادر*****هممنیو، میِعزافَسخِنیاندر

یعنی شروع کرد به . یک تماشاگر شدآن و در نتیجه پس از، رودمیرود ولی حضورنمیآن شخص فهمید که عقل

.کردمیذیرش اتفاق این لحظه مرتب زندگی کارها را برایش درستپذیرش اتفاق این لحظه با پ

و ها عزایم جمع عزیمه و عزیمه هم یعنی قصد و اراده و همم یعنی خواسته، و اسم این را گذاشت فسخ عزایم

این اگر شما در این لحظه با اتفاق این لحظه آشتی کنید یا با زندگی موازي بشوید خدا عزمهاي پس بنابرها همت

آن این همان خاصیت بهرام خداست و شما مثل، شکندمید وبکومیاو را در همهاي من ذهنی را و خواسته

ون دخالت کنید من ذهنی کنید چنمیدخالتشما تماشاگر هستید ، شخص هر قدم یعنی هر لحظه در تماشا بودید

.بافدمیخودش را دوباره

افتیسازییخدالطفازکارش*****افتیبازاوراگنج، آمدخانه

آییم به میبهره که در زمان است در گذشته و آینده استبیخانه یعنی از ذهن، گردیدمیو شما دوباره به خانه بر

گردید به این لحظه و گنج حضور را در این لحظه که میو بر،ذهن مصر استاین لحظه بغداد است، این لحظه

آورد جلو و او یعنی میپس شما را لحظه به لحظه تسلیم. کنیدمیسبب است پیدابیجوشش شادي و آرامش

و کار و بارش هم در توانیدنمیتوانید شما با ستیزه با فکر با خواستننمیشما، کندمیزندگی کارها را درست

. ون و هم در درون از لطف خدا درست شدبیر

خوانیم بسیار ساده در عین حال بسیار پر معنیمیابیاتی، بهرهبیپردازیم به این دلمیاما

2039بیت ، دفتر پنجم، مثنوي، مولوي

سنگ تو اَنور شود، تا به لَعلی*****جهد کن تا سنگی ات کمتر شود

سنگی شما یعنی دل مادي شما که از هم هویت شدگی با چیزهاي این کنید تامیز این شما کوششاپس بعد 

بهیزندگیا ، خداییت شماست، لعل همین حضور شماست، و به لعلیجهان و دردها سنگ شده این کمتر بشود

چهکهدیبگوخواهدمی.شودمیروشنو دلتانشودمیبزرگوشودمیآزادوشودمیآزادگرهآن درافتادهتله

شمادلنکهیاازپس. خداستنوربهشدنروشنواستحضورنمادنجایادرلعل، لعلدلبهسنگدليجور
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نیبازیسنگحالتپسشودمیسادهذهنتانوافتدمیمنتان ذهناز، شودمیینورانحضوربهلعلنیابه

.رودمی

فنااندربقانیبمیدمبهدم*****ناعدروجهاداندرکنصبر

توازرايزیچکی، شکندمیهمدریعنیکندمیفسخرایذهنمنهاي خواستهراها عزمیزندگیوقت، کنصبر

روزیدتا.یبچسبجهاندريزیچکیيسوبهيرونمی،دیگربترسگفت، یکنمیتاملشماو، ندازدیبخواهدمی

واستخطرناكمتسیوانهییگومیاآلناوهبيدیچسبمیآمدمیخوشتانیلیخاگريدیدمیرایشخصکی

جهاد، استجهادنیا.کنمفکردیبا، خواهمنمیمنهمبدهند، کنصبر، رمیبگرانیامنبهبهبهرايزیچکی

یسختکندنهم.داردیسخت، عنا، داردرنجنیاويزیچبهدنیچسببهدینروتادیکنمیشماکهیکوششیعنی

.کندروشنرادلشتواندنمی،نکشدراارانهیهشدردنیایکستا.استارانهیهشدردنیاورفتنندوبارههمدارد

.استيزدیایتکاملقانونمطابقنیاوکندمیراکارنیاداردخدااما

کیمثلشمادلکهاستدرستلیتمثنیاوتجسمنیایعنی، کندمیآباصطالحبهراشمادلنیادارداو

خییچبراي.سازدمیخیمرتبشمادلنیااما، درستهنیا.یزندگسوزانآفتابمقابلدراستخیقالب

کیشمادوبارهاندازدمیراتیدردهااو.دیگرنچسببوخ.دیچسبمیدوبارهشما، دنکمیدرستاو؟سازدمی

کییعنی، فنااندربقانیببلحظهبهلحظهجهینتدر؟ دیکنمیراکارنیایچيبرا،دیکنمیدرستدیگردرد

.آنبهدیشومیزندهآن ایستید رويمیواشماودیآمیدریزندگآن يتوازوزدیرمیفروتان منازقسمت

.ردیگمیصورتیزندگۀ لیبوسکارنیالحظهبهلحظه

شودمیکمزمانهریسنگوصف****شودمیمحکمتودریلعلوصف

نیا، ستو دردها اها یشدگتیهوهمة شدسفتسنگاز.استمادهازشمادلکهاستیحالتیسنگوصف

مشیعال،نیااستیسنگوصف، چسباندندبهمرایشدگتیهوهميآجرهانیاکهمانندمیمانیسمثلدردها

تو،استمنباحق، استگرانیديبرانداشتنجا، استمیتسلعدماستیتینارضا، استخشم، استترس

، استاضطراب، استینگران، استنقصحس، استسفأتحس، استگناهحس، استسهیمقا، یکنمیشتباها

ازایدیخواهمییخوشبختدیخواهمییزندگزهایچازشما.استبودنرونیببهرو، استتیامنعدمحس

.شودمیکمترلحظهبهلحظهدیگومی.استیسنگوصفنهایا.استیجسمياریهش، آدمها



Program # 652گنج حضور652برنامه شماره 

12: صفحه

ومیداریچهمهکهمینیبمیمایسالگچهلیسالگیسدرکههستیسنگوصف.استیگهبهربیگفتامروز

.ماستهاي بچهوهمسرکنترلوترسیسنگوصف.استزهیستودعوایسنگوصف.نداردتیفیکمایزندگ

میبگذارمیبردارآنجاازيزیچکیتااستگرانیدازداشتنانتظاریسنگوصف.استکردنبتیغیسنگوصف

تمام.استقضاوتیسنگوصف.سنگبهشودمیاضافهیچسبمیکهیچهربه، میکناضافهسنگاینبهدوباره

.دیترسمیشهیهم، ترساندمیراشماپساسترییتغحالدراًدائمنیبنابرا.استآفليزهایچازمرکزنیا

چیهنید.شودمیجازیچهمهشمادر، استتینهابیحس، استتیقخالحس، استتیامنحسیلعلوصف

حضوروصف.دیدیرساصلبهشمانکهیايبراشودمیجاشمادريباورجورهر.ستینکفرستینغلطکس

انسانفیتعرنهایاوتیابدوتینهابی،داردتیخاصدوتاخدا.دیشدزندهخداتیابدوتینهابیبهشما.است

رادرخت.کندمیتیتبعمزرعهقانونازمیگفتبارها.شودنمیکدفعهی، دیشومیمحکمواشیواشی.هستهم

وهیمچقدردومسالدهدمیوهیمچقدراولسالمینیببافتدمیآفتابیدهمیکودیدهمیآبيکارمی

منباشما.بشوداههمکیشودنمی،شودمیترمحکمواشیواشییلعلوصف. ستینشمادست، دهدمی

ای!برسدحضوربهمامثلتواندنمیچکسیه.استیسنگوصف، شماۀ عجلشماقضاوت.دینکنقضاوتتان یذهن

وصفحضورمدرمن، استیسنگوصفهمهنهایا!بودمحضوردراولازای!رسممیحضوربهزودترهمهازمن

.استیسنگ

ترَسدردیفزامییمستوصف*****کرتیپازرودمییهستوصف

.افتدمیتووجودازدردهاآثارودردها.شودمیخارجتووجودتماماز، ذهندروجودحسیعنییهستوصف

رابدننیاآنهاآثاربلکه، نهیکمثلرنجشمثل، ستندینیروانیذهنيدردهافقطیهستوصفویسنگوصف

دیدانمیاشخالصهاصالً.شودنمیضیمرهمبدننیا، نباشدودوجحسشماذهندریوقت.استکردهضیمرهم

اما.دیباشمطمئنشدنخواهدجورشماکارباشد.باشددینبا، خداستنیقوانباریمغاذهندریهستحس؟هیچ

خالقشمايفکرها؟ودشیميجورچه.شودمیاضافهجیتدربهسر شمادرتووجوددریمستوصفواشیواشی

برکت،رسدمیسامانبهرونیبدرشمايکارها،شودمیترسالمشمابدن،شودمیفضادارشمادرون،ودشمی

آنهاباکهییآدمهاتمامبهزدیرمییزندگيشاد،شماعملوشمايفکرهابهزدیرمیشماقیطرازیزندگ
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تمام،گرانیدبه وخودتانبهدیرسانمیهرهب، دیگردیستینبهرهبیدیدهمیانجامکهییکارهابهدیکنمیبرخورد

.سرتدردیفزامییمستوصف. کنندمیارتعاشسبببیيشادازوجودتانذرات

گوشواریابیحلقۀ لعلزتا******دارگوشتویکبارگیشومعس

گوشنیابادبشنويزیچکیباشدمنتظرآدمکهنطوریهم؟یچیعنی.گوشمثلاًتمامیعنییکبارگیشوگوش

تواندمیهمهيبرااتفاقنیا،یزندگطرفازورآن ازدیآمیداردغامیپکنخاموشرافکرتهمتو، شنودمی

لحظهنیااتفاقبایآشتحالتدرلحظهبهلحظه، دیباشمیتسلحالتدرلحظهبهلحظهشمانکهیاشرطبهفتدیب

دیجوشینیبمیکدفعهی،يشنومی،دیآمیغامیپتودلبهیزندگاز، دیخواهنمیيزیچاتفاقازچونودیباش

یچ، ییبگویچیدانمی،یکنچکاریدانمی،يبروورکدامیدانمی،يکرددایپیدرونينماقطبکی.باالآمد

.یکندایپراحضورۀ حلقة گوشوارتوتا،یکنفکر

سرتبهحضورفکرشاههمیعنی.کنددرستگوشوارهتويبراخداحضورهمانازلعلهمانازیعنی؟یچیعنی

گوشبهلحظهبهلحظهیزندگيغامهایپ،یباشداشتهراحضورآرامش،توبهبشوددهیدمحضوريشاد،دیایب

بهراجع، کندمیفکرداردذهنتاندینشستشما،میزنمیحرفمابساز.یباشگوشنکهیاشرطبهبرسدجانت

گذردمیذهنتازکهییزهایچازکهکندركکاملطوربهکباریشما.رونیبيزهایچبهاجعر؟کندمیفکریچ

کمتوازيزیچای، یکناضافهخودتبهيزیچکیکهاستنیايبرایکنمیقضاوتکهقدرنیا. دیآنمییزندگ

، استمنمالنیاییبگويببردستنکهیاازقبليدیدیخوبزیچهرنیاازبعد.نکنقضاوتقدرنیانشود

یچيبرا؟ ودشمییچباشمنداشتهرانیامن،کنفکرروزسهدوکنفکر،کنملأت.بترس، آنبهدمیچسب

یچيبرا،باشدمنمالکنمکنترلیعنی؟اصالًیچیعنیباشمداشته؟دهندمیمنبهرانیاچرا؟باشمداشته

زهایچیلیخ.ندارديادهیفاینیبمییکننگاهخوباگر؟داردهایی دهیفاچه؟داردییضررهاچه؟باشدمنمال

راشمادلمرکزتشودمیآنبهیچسبمییوقتیول.نداردمايبرايادهیفاچیه، میباشداشتهمیخواهمیماکه

.کندمیبهرهبی

یرسیآبدرکه،یخاکتنِنیز****یکسگرنکَمیخاكنکَهچهمچو

مانکهیايبرا، میهستیکساًحتم؟ میستینایمیهستیکسما.یهستیکساگربکنراخاك، کنچاهمانند

همینیدشما.استتیخدائمااصلکهمیکنمیاعترافواقرار.میهستاوامتدادهممیشناخت.میهستاوامتداد



Program # 652گنج حضور652برنامه شماره 

14: صفحه

جهاننیادراوهیشب، دیهستاوجنسازشماکهدیخوانمینمازدرروزهراستگفته، دیباشهمیمذهب،دیباش

راخدا، جهاننیادريزیچیعنی.استنشدهزاده، زادنمیاو؟یچیعنیستینجهاننیدرااوهیشب.ستین

مااصل،رونیبدیآمیمامادرشکمازکهماستتننیا.دیبزاتواندنمیيزیچهمراشماپس.دیبزاتواندنمی

شودنمی،شودنمیسیخ، سوزاندشودنمی،کردشودنمیدرستش، دیزانمی،شودینمزادهماياریهش، ماجوهر

اویعنیمیکس.میسکَپس.اوستجنساز.شودنمیيزیچنوهمچ.چکشبادیکوبشودنمی،کردرانشیو

.میهست

نیامیکنمیفکرتندتندنکهیا.ماستيفکرهانیاریز.میبرسحضورآببهمیکرددرستکهیخاکتننیاازتا

دیدارمقاومتچقدرریبگاندازه، کندمیمقاومتجادیاکهیقیعابامیخواهمی.پوشاندمیراآباستپندارة پرد

یلیخماازیبرخ.دیبترسدیدارمقاومتچقدردینیبباستممکندیکندقتخوب؟اتفاقاتمقابلدرشما

چرا؟شودنمیشمادییگومیچقدر.شودنمیاصالًشودنمیيطورنیاشودنمیآنودشنمینیا:میدارمقاومت

.شودنمی،بخوانمرارشتهنیاخواهممی.شودنمی،کنمازدواجشخصنیاباخواهممیمنپدرمبوخ؟شودنمی

نیاریزآب.بکن.کندمیجادیایخاکتن؟مقاومتنقدریاچرا؟هیچشودنمی.شودنمی،جافالنبرومخواهممی

یزندگآببهتابکندیگومیکنچاهمثل.هاستیشدگتیهوهمریزآب.میکرددرستماکهاستهایی هیال

.یبرسخدابه، یبرس

نیزمازبجوشد،کندهناچاه*****نیعمآبِ،جذبۀ خدارسدگر

کدفعهیراشمادیآیمیزندگ.دیگردیآمیشیپ، کندجذبراشماخدایعنی، برسدخداۀ جذباگردیگویم

راخودش، هایشدگپخشنیاازکدفعهییعنی.کندمییکیخودشبا، خودشيسوبهکشدمیوردیگمی

یسیانگلبهرایزندگلطف، استیزندگلطفای، استشلشیهایشدگتیهوهمحاالای.کشدمیراخودش

حس، دیکنمیحضورحسشماکهيبارنیاول.استیمهماریبسۀ کلم، یزندگلطفیعنیgraciousمییگومی

چیه.دیرسآنجابهشودنمیيکارچیهباکهیمعنبه این .خداستلطفنیا، دیشدیکیخداباکهدیکنمی

.خداستۀ جذبنیهمبارنیاولندیگومینیهميبرا.رساندنمیآنجابهراشما، يفکرچیه، یعمل

کهاستنیازیچنیبهتر.رسدمیهمخداۀ جذبو، یبکنیتوانمی،یکنيهمکاریتوانمیتودیگومیموالناالبته

کهیحالدرگواراآببکشدراشماخدااگر.روان، گواراآبیعنی، نیعمآب.ینکنسهیمقايزیچباراخودتشما
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، کردهکارشخوديرویکمکیحاال، استممکنیکسکیکدفعهی.جوشدمیشمانیزمازمیانکندهچاهما

اما.کندفورانوباالدیایببجوشدوجودشاعماقازسبببیيشادویزندگخردوبشودیکییزندگباکدفعهی

.نباشکارنیامنتظردیگومی

تراشمیراهچخاكاندكاندك*****مباشآن گوشبه،تونکُمیکار

موقعهرهستخداۀ جذبکهدمیفهمحاالکهییگوبییجاکیینیبشییاین.نباشخداۀ جذبمنتظروکنکارتو

ما.مامیتوانمی،نشوتیهوهمزهایچبایتوانمیکهآنجاتا.یکنمیکارتو، نه،کندمیجذبراماخواست

، یکیيبراکشدمینقشهدارد؟ کندمیفکریچاآلنماذهن.میباشمانذهنتماشاگروگرمالحظهمیتوانمی

بتیغیخواهمی،راکارنیانکن، دیبگذارصفحهمردمسرپشتدیکنمیفکردیدار،راکارنیانکنندبزصدمه

چیز خوبی ، اینها همه مفیده، کنمیببند کار، کنی یک چیز بدي پشت سر مردم بگوییمیاالن دهانت را باز،یکن

ل پیش از یکی رنجیدم و دارم این رنجش اقرار بکن بگو من سی سا، نگاه کن به دردهایت، دیدي تامل کن نچسب

.را بیندازها بطور کلی کینه، کار کن در انداختنش، کار کن، این را باید بیندازمدهممیرا در دلم پرورش

. توانید این کار را بکنیدمیتوانید تصمیم بگیرید و بشناسید که از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باشیدمیشما

.مباشآن مباش یعنی منتظرآن به گوش، تراشمیراچهخاكاندكاندكاند؟همه چیها این

دیرسيدجدر، کرديدجِکههر***دیپدشدیگنج، دیدیرنجکههر

هر کسی ، هر کسی رنج هوشیارانه کشید در این جور فعالیتها که االن توضیح دادم گنج حضورش پدید آمد

. بهره همین حضور است، جد یعنی بهره و نصیب، رسیدجدیتی کرد تالش و کوشش کرد در بهره 

اگر در بیرونشما باید این بینهایت خدا را حاال بینهایت هم نه عمق زیاد را در خودتان باید مستقر کنید 

توانید به زبان دیگر بیان کنید میاین عمق را شما، درد ببینیدبی،عشقی، سازنده، زیبا، خواهید چیزهاي نیکمی

اگر االن هست آنهایی که ، در درون شما در سینه شما که االن سنگ شده سفت شده. فضاگشایی، داريفضا

در این بحر در این بحر یعنی در دل من همه چیز . شود باز شود این سینه؟ بینهایتمیچقدر، گویمنمینیست

، مترسید مترسید گریبان مدرانید، بگنجد

وجودۀحلقکوفتن، حقدربر****جودسوستاکوعر:غمبریپگفت

.می گوید رسول فرموده شما باید همیشه در حال رکوع باشید یعنی در حال تسلیم باشید و سجده بکنید
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افتد امروز دوباره میهر اتفاقی، پذیریدمیآید چالش رامیلحظه به لحظه چالشها، نه این که همیشه نماز بخوانید

، افتد نه خودتان را مالمت کنید نه دیگران رامیتان هر اتفاقی در زندگی، دآورمیخواهیم دید زندگی بوجود

کنم میشما همیشه در حال رکوع هستید که بگویید من سجده، آوردمیخدا بوجود، بوجود آوردهآن نگویید که

که بر در خدا و این کار در واقع معادل این است ، پذیرممییعنی صد در صد در این لحظه اتفاق این لحظه را

در این ، تسلیم کامل در این لحظه، کندمییعنی تنها به این ترتیب است که خدا درش را باز، کوبیدمیوجودتان را

من ذهنی شما نیاید تعمیم بدهد زندگی یادمان باشد همیشه در این لحظه هست من ذهنی در گذشته لحظه هان

گوییم این لحظه اینطوري است خوب فردا اینطوري است مییدهد تعمیم یعنمیمن ذهنی تعمیم، و آینده است

پذیرید خرد زندگی میشما وضعیت این لحظه را، نه نه، پس فردا هم همینطوري است همه را ما باید قبول کنیم

عوض اینکه انرژي و، شودمیپذیرید خرد زندگی جاريمیدهد و لحظه بعد هممیو تغییرآن شود بهمیجاري

وضعیتهاي ناگوار شما را . دهدمیوضعیت را تغییرشودمیي من ذهنی جاري بشود خرد زندگی جاريخردبی

. گوید این را حضرت رسول فرموده استمیکنیدمیتوجه. کندمیزندگی عوض

کندرونیبيرسدولتاوبهر*****زندمیکوآن هردرآن ۀحلق

پذیرید و بارها گفتیم تسلیم پذیرش اتفاق این میود هستید یعنیپس اگر شما همیشه در حال رکوع و آماده سج

اگر بروید ، آیدمیقید وشرط همیشه از ذهن، لحظه هست قبل از قضاوت یعنی رفتن به ذهن بدون قید و شرط

هر کسی این . گذاردنمیخواهید ذهن را کنار بگذارید ذهنمیشما، دیگر تسلیم نیستآن ذهن و قضاوت کنید

یعنی خدا ، کندمیزنده شدن به خداییت سرش را بیرون، نیک بختی، حضور، زند با رکوع و سجود دولتمیادر ر

.کندمیدر را باز

1209شمارةغزل، اتیغزل، شمسوانید، يمولو

ترسناهنگامیّگستاخزتو****کندگستاختچهگرشاهانلطف

و هر گستاخی پیش شاه زمینی ، کندمیشاهان من ذهنی را گستاخگرامیداشت ، زندمیباز هم شاه زمینی را مثال

آید اگر ما میلطف خدا به هر صورتی که، موقع است و باید بترسیم حاال بر گردیم به خدابیگستاخی نا هنگام و

بالفاصله، کندمیما را گستاخهم هویت بشویم آن باآن هدادیم و به چسبیم بامروزآگاه نباشیم با توضیحاتی که

من ، شود یعنی من ذهنیمیمرکز مادي یعنی یک مرکز توهمی بلند، کنیممیمرکز مادي پیدا، شود دل مامی
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من ذهنی بلند بشود گستاخ هم باشد ، ذهنی بلند بشود من ذهنی دانش دارد دانایی دارد و گستاخی هم دارد

است که ما از روي نادانی من ذهنی یا دانش را او باید بگیرد براي همینها معنیش این است که همه تصمیم

، ترسناهنگامیّگستاخزتو، گیریممیتصمیمها و ترسها محدود من ذهنی عقل محدود او و بر اساس خشم

آن رساندیم و پس ازمیدیگر من ذهنی را به صفرسالگی10سالگی 9سالگی 8موقع یعنی ما باید بیگستاخی

داد، میداد برکاتش را به مامیو شادیش را به ماکرد میکرد و عملمیی از طریق ما فکرداشتیم، و زندگنمیمن

براي اینکه ما االن پیش شاه هستیم، همیشه . موقع هستبیولی ما این من را مرتب بزرگ کردیم و این گستاخی

ن وجود دارد، حس وجود وجود خواهد از طریق ما عمل کند فکر کند، ولی در ذهن ما ممیایم، اودر این لحظه

.دانممیگوییم منمیشویممیدارد، هستی وجود دارد و ما بلند

دانی، این گستاخی خطرناکی است و نمیدانم تومیتوانید بلند شوید بگویید که منمیآخر شما پیش شاه زمینی

ما معادل این است که من دارم اصالً فکرهاي پی در پی در ذهن. کنیممیدر مقابل خدا هم ما همچون گستاخی

یعنی چی این؟ خطرناك نیست؟ . کند تو حاال کنار باش، یعنی شاه کنار باشدمیکنم، من ذهنی دارد فکرمیفکر

بهره نه تنها در بیبهره، دلبیدر ضمن در بیت اول ما داشتیم دل. دهدمیموالنا به شما و به همه هشداردارد

بهره بیبهره را دلهاي مادي را جمع کنی دلبیذهنی را جمع کنی یعنی دلهايهاي منمورد فرد صادق است تمام 

. آیدمیجمعی بوجود

ساب کنید در روي زمین چقدر دل با بهره هست چقدر انسان داریم به حضور رسیده چقدر هم حیعنی االن شما 

یاد باشد شما باید انتظار ایجاد درد، جنگ،زبهرهبیدلهايآن اگر تعدادبهره دارند، بیمن ذهنی داریم که دل

شوند باید میخانمانبیشود، آدمهامیسامانی، خرابکاري، انقالبات خونین و همه چیز خراببیجنگهاي خونین،

جمع شدند خرابکاري بوجود آوردند، همه . بهره بودندبیچرا؟ براي اینکه دلها. این انتظارات را داشته باشید

دانیم؟ میشود میلیونها نفر جمع بشوند بگویند که خدا تو بلد نیستی ما گستاخیم خودمانمیگستاخ بودند،

ما دوبار این کار را کردیم دوبار جنگ جهانی ایجاد کردیم، فکر نکنید از ما بعید است دل. بفرمایید جنگ کنید

بهره را زیاد کنیم، البته این که یک پس ما باید دلهاي با. کندمیبهره جمع بشود همه کار در جهت خرابکاريبی

شود این نشان خوبی است مقدمه خوبی میاي داریم ما از طریق تلویزیون، ماهواره، اینترنت پخشهمچون برنامه
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، آدمها را از خطرناکی این موقع را کم کنیمبیاست باید کوششمان را در این راه بکنیم که گستاخی نا به هنگام و

.کار مطلع کنیم

ترسآشامخونزخمِاززمانآن *****مباشمنیاتو، ریشبخنددچون

خندد تو حس امنیت نکن، آنموقع از زخم خون آشام شیر بترس، شیر در اینجا رمز میمی گوید وقتی شیر

خواهد بیاید ما میکند چه خوشش آمده ومیدهد آدم فکرمیخندد دندانهایش را نشانمیخداست، وقتی شیر

خندیدن شیر یعنی شکوفا شدن ما در نقشهاي مادي و خورد، میکنیم و بغل کنیم، نزدیک که رسید آدم رانازش

رسیم و غرور داریم، هم میسالگی که ما به سر و سامان مادي40الی 30خبري ما مخصوصاً حوالی بیدل مادي و

است، نه اینکه بخندیم و شادي کنیم، خندیم خندیدن شیرمیهویت شدیم با چیزهایی که بدست آوردیم، وقتی

کند بصورت شادي در انسان تجربهمیاصالً زندگی ذاتش شادي است زندگی جنسش از آرامش است وقتی حرکت

. شود، شادي خدا گونگی است، درد و عذاب و غصه مال من ذهنی شیطانی استمی

هره است؟ خندة غرور است؟ خنده مسخره ببیثمر و دلبیهاي شما از دلولی صحبت سر این است که خنده

آید؟ خندة شما از ورشکستگی دیگران است؟ ضرر خوردن به میخنده از مقایسه شماکردن دیگران است؟ 

آید خوشا به حالتان، اگر بخاطر میاگر از درونآید؟میآید یا از درونمیدیگران است؟ خندة شما از بیرون

خواهد شما را بدرد، البته االن ابیاتی از مثنوي برایتان خواهم میکه شیرگویدمیخندیدمیچیزهاي بیرونی

شیر با گرگ . این ابیات مربوط است به داستان شیر و شکار کردن او در حالی که همراه با گرگ و روباه است. خواند

.کندمیشیر شکارکند، یکی گاو وحشی و بز کوهی و خرگوش که همه رامیرود شکار و سه تا شکارمیو روباه

شود که روباه و گرگ در این شکارها نظر دارند، این نظر داشتن میآورند شیر متوجهمیو وقتی که شکارها را

توجهش را بگذارد روي خودش، خواهند هم هویت بشوند، معادل این که انسان به زندگی توجه کند مییعنی

گویم بعداً حسابتان را خواهم رسید، نمیکه فعالً چیزيدگویمیگذاشته روي یک چیزي شکاري در بیرون بعدش

گوید که این شکارها را تقسیم کن، گرگ که از اول روي شکارها نظر میگوید االن، بعدش هم به گرگمیشیر

اي قربان این گاو وحشی مال شما، بز : گویدمیآوردمیداشته در مقابل شیر که رمز خداست خودش را به حساب

آید؟ براي اینکه شیر نمیچرا خوشش! آیدنمیال من و خرگوش هم مال روباه، و شیر از این کار خوششکوهی م

یا خدا دوست ندارد به غیر از او و زنده شدن به او به چیز دیگري توجه کنید، هیچ چیزي در بیرون مجاز نیست 
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همه انسانها دزدیده شده وصل شده به ولی اگر توجه کنید که توجه . که توجه انسان را بِکَند از خودش ببرد

کنند، فکر آنهاست که مشغولشان کرده، فکر بعد از فکر میچیزهایی در بیرون و انسانها همیشه در مورد آنها فکر

.چیزهایی است که با انها هم هویت شدندآن در مورد

3029مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اوشیپدريبدۀشیاندزلد******خوشهیانددلِيادارنگهنیه

شدگی با چیزهاي این جهان و بهره حاصل از هم هویت بیمرکزخواندیشه، دل خواندیشهمی گوید اي دل 

اندیشد، اگر دقت کنید همین مییعنی من ذهنی ما شده مرکز ما، و دائماً. اش اندیشیدن استدردهاست، که خوي

که از ذهن ماهایی دون کنترل شما معتادگونه، هیچ کنترلی روي اندیشهشود، بمیاالن این اندیشه از ذهنتان رد

دیگر رمز خداست البته منظورش اودر اینجا در پیش اواست خواندیشه. نشیند ما نداریممیگذرد و روي چیمی

ترس یعنی تأمل و داریم باید بترسیم،خواندیشهیعنی ما انسانها که دل . گیردمیشیر است حاال دارد موالنا نتیجه

اي که من ذهنی یعنی دل ماديحذر از کاري از اندیشۀ بدي، اندیشه بدي یعنی با ذهن اندیشیدن، هر اندیشه

پس معلوم شد ذهن باید ساده باشد او فکرهاي شما را در روي . اندیشدنمیبراي اینکه او. اندیشد بد استمی

. اندیشیم اندیشه بد استمیساس من ذهنیذهن شما در این لحظه بنویسد، هر چی که ما برا

پوشيرويبراخنددتخَردر*****خموشراندیهمراخروداند

گوید به رویتاننمیکند، هیچیمیکند و شما را تحملمیکند و صبرمیبیند و مدارامیبیند خدامیشیر

دهد که ما میببینید که زندگی به ما چقدر فرصت. خندد به رخ شما، براي این که رویش را بپوشاندمیآورد، ونمی

گوید، حوالی نمیگذرد فرصت داریم چیزيمیاین کارها را نکنیم، از هفت هشت سالگی که دوران طفولیت ما

خوانند میهمین ابیات را.کنندمیکنیم، خوشبختانه االن جوانان توجهنمیافتیم، ولی توجهمیچهل ما به دردسر

مثل ما که مقدار زیادي درد انباشته کردیم هم هویت شدگی انباشته کردیم، اشتباه . کنندمیند و عملفهممیو

. خواهند بکنندنمیکردیم دیگر

پاسشاندمآن داشتونگفتوا****وسواسشانآن دانستچونریش

سالتان 30با وجودي این که شیر متوجه شد که روباه و گرگ نظر به شکارها دارند، خدا االن متوجه است که شما

خواهید یکی را داشته می.ر به شکارها دارید نظر به او نداریدظدزدد، نمیاست همه توجهتان را چیزهاي بیرونی
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پس . ، وسواس یعنی اندیشۀ من ذهنی، فکر بد، و چیزي نگفت حرمتشان را نگه داشتباشید کنترل کنید، دانست

کنیم، در جهت بد میطور که ما در جهت خوب شدن قانون مزرعه را رعایتکند، یواش یواش همینمیخدا صبر

کوبیم میترسیم از رنجیدن، بعد رنجشها رانمیرنجیممیرنجیم دوبارهمیافتیم،نمیشدن هم یک دفعه که بدرد

.کنیممیه کاربیند داریم چمیکنیم؟ خدانمیکنیم چرانمیترسیم، احتیاطنمیهمآن کنیم ازمیکینه درست

و یک خدا هم هست هیچ کس یادمان باشد شما خودتان را با کسی مقایسه نکنید، شما فرض کنید یک نفرید

کند که میهایش در زمین است این درخت فکرمگر یک درختی که روي زمین کاشته شده و ریشه. دیگر نیست

خواهد مینه، کامالً موازي با زندگی است او هر چیکنند خودم را مقایسه کنم؟ میدرختهاي دیگر چه کارآن حاال

.شما هم همینطور، از مقایسه و تقلید باید دست برداریم. دهدمیانجام

گداسانِیسخَياراشمامر*****سزامیبنما:گفتخودباکیل

چرا به ما. ، خسیس یعنی پست و فرومایه، سزاي شما را خواهم دادگداسانِیسخَياگفت کهمیبا خودش

براي اینکه محدودیت بین هستیم، ما میل به کمیابی داریم، ما بجاي اینکه به بینهایت ؟گداسانِیسخَ:گویدمی

آید چسبیدیم به یک مینورآو اکرام او، گفت گرامی داشتن او احسان او و بگوییم همه چی از خدا توجه کنیم 

مرکز شما بشود ماآن را مرکز کنید اگرآن توانیدنمی، شماشده مرکز ماآن چیزي و چیزهایی در این جهان و

شناسید انسانی که دوست ندارد دیگران موفق می، کمیابی اندیش، شما خسیس گدا راگداسیسخَشویم می

شود ناراحتمیبینند که یکی موفقمیذهنی وقتیهاي االصول من ذهنی این طوري است، منبشوند، علی

گویم ولی در میگویند خوب تبریکمیشوند حاال به ظاهرنمیانند تبریک بگویند، خوشحالتونمی،شوندمی

کنند موفقیت او از موفقیت میآورند، فکرمیکنند، پشت سرش حرف درمیخورند، مسخرهمیدرون خودشان را

. یی رسید سهم مرا بردهگوید زندگی محدود است او وقتی به جامیکمیابی اندیش کسی است که. کندمیآنها کم

اینطور نیست سهم شما را نبرده، آنهایی که کوشش کردند کار کردند به یک جایی رسیدند در اثر کار و کوشش به 

.توانید برسیدمیشما همآنجا رسیدند 

؟منيِعطاادرستانیاتاننَّظَ*****؟منيراامدینبسراشمامر

آن خواهممیکنممی، این لطف من، این ارادة من، من که کائینات را ادارهاین اندیشۀ من: گویدمیشیر یاخدا

خواهم برکتم را به شما میخواهم شادي اصیلم را در اختیار شما بگذارم، منمیخرد را در اختیار شما بگذارم، من
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زان بخشیدن من این فکر و گمانتان در بخشیدن من میبدهم این براي شما بس نیست، چسبیدید به چیزها؟ واقعاً

. گویدمیگوید خدا هم به مامیشیر به روباه و گرگ. است؟ یعنی شما به من اعتماد ندارید؟ نداریم که

منيآراجهانيعطاهااز*******منيراازتانیراوخرديا

این لحظه از آنور دهم؟ اگرنمیگیرد؟ مکر من اینها رانمیمی گوید مگر خرد و دانش و فکر شما از من سرچشمه

است، یعنی آرایش منيآراجهانهاي توانید فکر کنید؟ نه، و همه از بخششمیانرژي نیاید زندگی نیاید شما

.دهدمیدهنده جهان که شما را هم آرایش

خبرودیبخشاوششگالسچون*****؟دگردسگالَاچهاشنقّبانقش

شی که او را کشیده چه فکري دارد بکند، یعنی ما به عنوان انسان می گوید نقش یعنی نقاشی، تصویر با نقا

رامااحساستا،بدهدپرورشراماتنذراتتا،سدیبنوماذهندرهوشیارانه تا او همیشه باید با او موازي باشیم 

دریذهنمنبعنوانچراتو.کردمدرستمنرانیااستآمدهباالکهیذهنمننیایعنی.مینقشما،کندجادیا

؟یکننمیراچاهچرا،کنمآبرانیامنيگذارنمیچرا؟یباشداشتهیتوانمیيفکرچه؟یکنمیفکرمنمورد

تفکرنیاراسگالشنیانکهیايبرا؟يشونمیمیتسلچرا،لحظهبهلحظهيریپذنمیچرا؟یکننمیيهمکارچرا

حاال.بخشممیتوبهمنراخبر،دهممیتوبهدارممن،یباشمنبعنوانتوخواهدمیباشدیذهنمنخواهدمی

،دیریگمییشتکُدیدارنقاشباکهدیهستینقششما؟اآلنداردبیعشماکاريکجا؟دیریگمیياجهینتچهشما

باتاسنقشفکرعقوادرلحظه،نیادریمقاومتهريازهیستهر.دیکنمیمقاومتدیکنمیجدل،دیکنیمبحث

؟دیکنمیراکارنیاچرا،نقاش

نمزنگانِنَ؟بودراشمامر******منبهسانهیخسنّظَنیچننیا

منمورددرسانهیخسفکرشماينطوریاواقعاً.مابهدیگومیداردهمخدا،گرگوروباهبهدیگومیداردریش

.دیگومیخدا،دیبردرامنيآبروخالصهشما،شیاندیابیکموشیاندسیخسوتیمحدودفکرنیابا؟دیداشت

پس.توازریغلحظهنیادرکندیچیسرپمنة ارادازکهستینیمخلوقچیه.دیشدزمانننگبیترتنیابه

باينظرتنگ،تخس.میاکردهیبزرگاشتباهاًواقعکهمیشومیمتوجهاتیابنیاباماالبته. دیهستزمانننگ

يکارکی،داردوجودينظرتنگوخساستحسکیشمامرکزدراگر.ستینسازگارخداتینهابیویفراوان
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رادفتیبمردميبرابداتفاقاتورامردمیچارگیب،رامردمضرردلتاندرشمااگر.کرددینخواهشرفتیپ،دیبکن

،دیگومیدارديجورهچ.استقدغنخدانظرازکارنیا.زددیخواهخودتانبهضرر،دیدهمیپرورش

وظَنَّ الس منافقچون*****راظّانِّینَ بِاللَّهجداندازمیبرس

،یذهنهاي منتمامالبته.کنممیاثربیراسرشانمنافقمانند،برندمیخدابهنسبتبدظنکهینکسادیگویم

رونیبدر،دیهستمواجهينظرتنگباشمااگر.میدارهمما،دارندخدابهسانهیخسظن،بهرهبیيدلهاتمام

کهدینیببمرکزآن بهدیکنمراجعه،شودمیضیمرتان تن،دیشومیمواجهشکستبا،آیدنمیدرجوریتانکارها

.خداستبهنسبتبدظن،ماستدلکهیحالدرکندمییذهنمنکهيفکرهر؟دیدارخدابهنسبتبدظنایآ

بله.رمیپذنمیرانهایامنکهدیگومی.خداستبهنسبتبدظن،انسانحسادت،انسانترس، انسانخشم،خشم

گویدمیهستقرآنۀ یآنیا

6ۀ یآ،فتحة سورقرآن کریم،

ْوءِ  ِ َظنَّ السَّ َّ یَن بِا انِّ َب اْلُمَنافِِقیَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكیَن َواْلُمْشِرَكاِت الظَّ ....َوُیَعذِّ

...کندعذاب،برندمیبدگمانخدابهکهرامشركزنانومردانومنافقزنانومردانو

ينهایدبهمربوطای.هستندیبیغروبیعجيآدمهانهایا،مشركومنافقزنانومردانکهدینکنفکرشما

منافق؟استمنافقاچر.استمنافقآدمنیا،دارديمادمرکزکهیکسهر.ستینيزیچنوهمچهستندريگید

یولدیگومیییزهایچکیزبانبهیعنی.رودمیگریديسوبههمسرشورودمیییسوبهدلشکهیکسیعنی

ماداردجذبقانونطبقنجایاکهیحالدر،هستمیراضمنوشکرراخدامییگومیزباندرما.ستینآن اصلدر

.شیسوبهمیرومیوافتدمیاتفاقنجایاداردعکسشمییگومیزبانبهکهیچهر.آنعکسيبسوبردمیرا

تیمحدود،باشدیسیخسشمامرکزاگر.دیرومیاويبسودیباشیچهرجنسازشماکهدیگومیجذبقانون

نیهميبرا.دیرومیها جسميبسو،دیشناسمیراها جسمشما،دیباشداشتهيمادياریهش،باشديماد،باشد

دهیکشمادلفردا،کنمنمیراکارآن ،کنممیراکارنیاکهمییگومیزبانبهکنممیزیپرهکهمییگومینزبابه

اًواقعکهستیننیا،کندعذاب.میکننگاهخودمانبهدیباپس.مینکردعوضرادلمان؟چرا،طرفآن بهشودمی

کهينورباخدا.کندمیآبراخیقالبدیخورش.استدیخورشباخیقالبۀ یقضنیهم.استکردهتوطئهخدا

ظلمنیاویدگمی،خیلحاظبهحاال.کندآبهستدلتاندرکهراشمايمادخیقالبنیاخواهدمیتاباندمی
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شیبرايکارومیبشنورانهایامااگرالبته.ستینعذاب،دیبشواریشوهاگرشمایول.استعذابنیا،است

،بترسگفتامروز،دینکنملأتبروید بیرونهمبازشما،مینکنراچاه،کنچاهمثل،مینکنيهمکار،مینکن

يسوبهبردمیراشما،شمامرکزاگر. استشتریبدردجادیاجهتدریزندگقانوناستمعلومبوخ،دینترس

بتیغجاکیدیبرودیتوانینم.دیکندرستزبانبادیتواننمی،استجنساونازنکهیايبرا،قضاوت،ییبدگو

شودمیروباالخرهشودنمیيزیچنوهمچ.دارمدوستراشمامندییبگورخشبهدییایببعددیبکنرایکی

.دیکنبدرستدیبارامرکز

داستاننیاجهاندربماندتا*****ننگتانازراچرخرهانموا

من ذهنی به این شدت که توسعه یافته درست نیست، در خدا، از نظررهانممیراجهان،شماننگازمندیگویم

گوید من در حالیکه بهترین میآید باالمیکند فقط این انسان اینطوريمیکائیناتی که همه چیز به اراده او کار

ر خواهد هزامیخواهد او را به خودش زنده کند،میخواهد او را گرامی بداردمیموجود است، در حالی که خدا

جور برکت را از طریق او به جهان پخش کند، او را انتخاب کرده که مسئولیت عشق را به او بدهد، این موجود که 

حاال این ننگ با تمرکز فردي روي خودمان . دهد، این ننگ استمیاسمش انسان است هنوز به من ذهنی ادامه

.شودمیدرست

کند، میدهد فقط روي خودش کارمیدش را زیر نورافکن قرارهر کسی خو. و کار ما هم در این برنامه این است

شود، و عقایدش را میتواند تسلیممیکند، هر چینمیکند قضاوتنمیکند، عجلهنمیخودش را با کسی مقایسه

؟ از تمام فرصتهایی شود یا نهمیاش کوچکبه این است که این منکند و فقط تمام حواسشنمیبه کسی تحمیل

یواش یواششما اگر بترسی که بصورت من بیایی باال. کندمیآید براي کوچکتر کردن من استفادهمیپیشکه 

بینید که میآیدمیآید وقتی پیشمیحسادت از مقایسه. کنیدنمیشوید، حسادتنمیبینید که خشمگینمی

گویی که از میکنیمیا فوراً همانجا خفهقلقلک رآن آیدمیداردداند یا دارد و قلقلکت مییک کسی بیشتر از تو

این دانشی است که . کنم، من از جنس خدا هستم با هیچ کس قابل مقایسه نیستم، یادم آمدمیاین دارم مقایسه

.کندمیبه شما کمک

شیر، ایمن مباشهاي بر تبسم*****زد خنده فاششیر با این فکر می

کرد پا شود اینها را بدرد، براي اینکه ظن بد درمییر در حالی که فکرهمان چیزي بود که در غزل خواندیم، ش
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گوید تبسم شیر یعنی چی؟میاالن. شیر اعتماد مکنهاي زد، تو به تبسممیمورد شیر داشتند، فاش خنده

کرد ما را مست و مغرور و خَلَق*****حقهاي مال دنیا شد تبسم

ا دارید ولی با آنها هم هویت شدید، اگر داشته باشید هم هویت نشوید خیلی مال دنیا یعنی تمام چیزهایی که شم

هایتان هم هویتید با متعلقاتتان و براي آنها خواهید داشته باشید، پس اگر شما با داشتهمیخوب است، هر چقدر

زمان دریده شدن خواهد بدرد،مییعنی چی؟، شیر استهاي خندید این تبسممیکنید و بر اساس آنهامیافتخار

گویید به به به عجب من شکوفا شدم در این سن دیگر روي همه نفوذ دارم و من را قبول میاگر شما. شماست

دهند موقعی میکنم همه به حرف من گوشمیرا دارم، آنجا را کنترلآن آید دیگر، این را دارممیدارند و پیش

یعنی شکوفا شدن ها هم هویت شدگیهاي و تبسم. آیدمیداردخواهد شما را بدرد مواظب باش میاست که خدا

آید، این کار میچقدر خوبید شما، تایید و توجه پشت سرهم! عجب چیزي دارید شما: کنندمیآنها، مردم تعریف

.یعنی پوسیده کهنهخَلَقکند،میما را مست و مغرور و پوسیده

سم، دام خود را بر کَنَدکان تب*****فقر و رنجوري به استت اي سنَد

، یعنی هم هویت نشدن، رنجوري یعنی تقریباً من ذهنی صفر است، فقر یعنی داشتن چیزها اما مثل اینکه نداري

تواند بیاید باال، این رنجور استنمیخواهد بیاید باالمیرنجوري من ذهنی، الغري من ذهنی، من ذهنی شما

کنند میدهی، یک جایی رفتید دارند صحبتنمیزور ندارد چرا برایش زورتواند اصالً از جایش بلند شود، نمی

خواهد بیاید باال بگویید مورد توجه قرار بگیرد، میدانی، من ذهنی شمامیراجع به یک موضوعی از همه بهتر تو

دهم،نمیگویی بلند نشو من به تو انرژيمیگیريمیخواهد بلند شود تو زور را از دستشمیولی همین که

دهید،نمیگویید توضیحنمیید شما باید زور بدهید،دهنمیبهشخواهد بلند شود زورش را ندارد زورمی

خواهی خودت میبینید قصد شما از این توضیح آگاهی نیستمی.خواهد بلند شود توضیح بدهدمیبینید اینمی

کند؛ میدانی، و این من را تقویتمیه بدهند که توخواهد تایید بگیرد، مردم بدانند و توجمیرا نشان بدهی،

کَنی، به تو اي انسان قابل اعتماد که از اول قابل اعتماد میتوانی هویتهایت رامیکند و تا آنجا کهمیرنجورش

چرا؟ از . ما مورد اعتماد هستیم یا نیستیم؟ البته که هستیم،فقر و رنجوري به استت اي سنَد.است بهتر است

حاال چند روزي دچار من ذهنی شدیم، اشکالی ندارد، از توي ذهن زاده بشویم ما همان . جنس او هستیم

حواست باشد. شویم پس ما سند هستیممیهوشیاري هستیم همان خداییت هستیم، حاال هوشیارانه به او زنده
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دش را خواهد کَند، یعنی خالصه تبسم یعنی تبسم مغرورانه چیزها و بلند شدن ما بر اساس آنها این دام خوآن 

. شما را از پا در خواهد آورد، شیر شما را خواهد درید

. خواهد که این شکارها را تقسیم کندمیحاال اجازه بدهید که این قسمت را هم براي شما بخوانم که شیر از گرگ

ت دادم اینها مال کی هست؟ شما و اگر ما االن من ذهنی داریم اگر خدا بخواهد از شما بپرسد که این همه من نعم

کنم ولی نچسبیدم به اینها، من میگویید که من فعالً از اینها استفادهمییا! گویید مال من استمیگوییدمیچی

اگر یکی از اینها تغییر فهمید این را؟ وقتی این چیزها تغییر کنند و تو تغییر نکنی، میتمام توجهم به توست، کی

.بشوي نشانگر این است که چسبیدي به اینهاکند و تو آشفته 

3042مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

معدلَت را نو کن اي گرگ کَهن****اي گرگ این را بخش کن: گفت شیر

عدالت را نو کن در . پا شو این شکارها را بخش کن و عدالت را نو کن، اي گرگ کهنه: گویدمیپس شیر به گرگ

شوید این هم هویت شدگی با چیزها براي شما خوب نبوده مینی شما در این لحظه متوجهمورد ما چی هست؟ یع

چرا؟ یک مرکز مادي درست کردید شما از برکت زندگی . این عدالت نبوده و عین ظلم بوده شما به خودتان کردید

یعنی اي من ذهنی کَهنمعدلَت را نو کن اي گرگ گویدمیو شادي زندگی توجه شیر محروم شدید، پس بنابراین

توانی به یاد بیاوري که عدالت جدید میکهنه که هزاران سال است که این کار را کردي چسبیدي به چیزها، حاال

چی هست؟ عدل جدید، داد جدید این است که در این لحظه ما از جنس او بشویم که از اول بودیم و قانون خدا را 

پرسد موالنا شما بلدید؟ میببینم بلدي؟ از شما هم: گویدمیشیر. بیان بشوداجرا کنیم که برکت و خرد او از ما 

تا پدید آید که تو چه گوهري؟****گرينایب من باش در قسمت

بهره من بیمن باش در قسمت کردن تا معلوم بشود تو چه گوهري هستی؟ تو از گوهر حضوري یا از دلتو نماینده 

االن، شما نماینده خدا هستید قسمت کنید ببینیم، چسبیدید به یک چیزهاییذهنی، شما از خودتان بپرسید

توانید همه را بیندازید دور و هویتتان را از آنها بکنید و زنده شوید به شیر در این لحظه، اگر بشوید معلوممی

دارید بعد در زبان میشوید منافق، نگهمیاگر نشوید،شود از گوهر خدا هستید هوشیارانه از جنس او شدیدمی

. زنیدمیحرفهاي دیگر
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اي شه، گاو وحشی، بخش توست: گفت

و چستآن بزرگ و تو بزرگ و زفت

وزفتوبزرگهمتوواستبزرگآن نکهیايبراتوستمالیوحشگاونیا،ریشيایعنیشاهياکهدیگویم

بهما.مییگومیرانیهمهمما.دیگومیریشبه.ستبروبزرگیعنیهمزفت،چابکیعنیستچ.یهستچست

نظربه.استیذهنيزهایچهمهنهایا.توستمالهستهمییزهایچکی،استمنمالنهایاکهمییگومیخدا

دینبازیچچیهبهکهیحالدرآنهابهمیدیچسبکهماستخودسهمهمیکی.میدهمیخدابهسهمخودمان

.میدیچسبمی

غلطبیروبها، خرگوش بِستان،****است و وسطبز میانهبز مرا، که 

.استعدالتنیاوروباهبهرسدمیهمخرگوشومتوسطممهمنواستمتوسطبزکهمنمالبزدیگویم

چون که من باشم، تو گویی ما و تو؟**اي گرگ چون گفتی؟ بگو: شیر گفت

من،منمییگومیمالحظههر.افتدمیاتفاقنیالحظههر؟یفتگیچگرگيا،دیگومیمابهخدایعنیگفتریش

تو،هستممنیوقت؟تویگفتیچدیگومیهمشاهویذهنمنعنوانبه،منییدانامنعقل،کنممیراکارنیا

بارمهمسباتمیهوهم،يفردهاي داشتهبراساسمنیکی.مییگومیمنهممییگومیماهم،ماتو؟وماییگومی

زادهآنجاکهییجاازمایاجتماعيباورهابا ،همرگیديباورهابانمیدبایحتدانشمباپولمبامقاممبامیهابچه

اًاتفاقوشدندجمعهمدورباورکیبراساسکهمردميادیزتعدادیعنی،مامییگومیماهمیکی.تمیهوهمشدم

دهندمیلیتشکما،مابهمردمچرا.استغلطکهمیریگمیتینامحسودانشحس.میدوشمیمنماازما

استیسنیامالما،میهستمذهبنیامالمیدانینمما.میداردوسترافوتبالمیتنیامانکهیابراساس

کهمنبهدهدمیتیامنحسنکهیايبرا؟چرا.ندکندرستماند داردوستیه. میهستباورنیامالما.میهست

توومنای،تووماییگومیتوباشممن:دیگومیخدا.استبهرهبیمرکزنیاجزو.استغدرو

گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید

مثل و نَدید؟بیپیش چون من، شیرِ

ریشکهمنشیپدرندیببراخودشکهباشدیسگچهگرگدیگومی.دیگراستمعلوم،مانندیعنیدیند



Program # 652گنج حضور652برنامه شماره 

27: صفحه

کهوسطنیاياکارهیچتو؟يشونمیداریبچرایذهنمنتودیگومی.دیگومیرانیهمهمخدا.هستميرینظبی

يزیچباجهاننیادرراتوومنیعنی.میهسترینظبیتوومنو،تویمنجنسازکهیحالدر؟ینیبمیراخودت

ويشومیبلندآن براساسوتمرکزتویگذاشترانیاوزهایچبهيدیچسبچراتو.کردسهیمقاشودنمی

.دیگومییزندگزبانازرانهایا.کنممینگاهتدارممن.یمنشیپشهیهمکهیحالدر،ماایمنییگومی

پیشش آمد، پنجه زد او را درید***پیش آ، اي خري کو خود بدید: گفت

میشددهیدرهمما.دیدررااوودزپنجهوشیپآمد.يدیدراخودتکهيخرياجلوترایبهمبازگفتگرگبه

بدردراماریشدیباچقدر؟میبکشدرددینباکهمیبفهمتامیبکشدرددیباچقدرما؟ستینبسخیلی،؟نهای

بوجودجهاننیادرینابسامانچقدرمانیا؟زندمیضرردارد مننیاکهمیبفهمما،خداریشیعنی،کندیزخم

یزندگرانهایا؟همبادوهر؟منوماۀ لیوسبههستجهاندربیتخروینابسامانقدرچاآلننیهم؟استآورده

جورنیابهکردنگوشبا.میریگمیمیداراآلن.میریگنمیکهماومیریبگادی،میریبگعبرتماتاآوردمیشیپ

.کندکارتواندمیاشميبرايفردسطحدرحداقل،میریگمیادیمیدارما،آنهايروملأتواتیاب

پوستش از سر کشیددر سیاست***چون ندیدش مغزِ تدبیرِ رشید

دیکنتوجهحضورياریهشبهاگرشما.استحضورمالدیرشریتدبمغز،دیندابندهیرشدة کنندریتدبمغزچون

بهشتریب،بشودبزرگترهچهر.برودجاندارد؟کنددایپخواهدمیرشدکجایذهنمن.کندمیدایپرشداین طیف 

کهبالهمهنیا.کندمیداغونراخودشزندمیخودشدیگراصالً،بشودبزرگیلیخاگر.زندمیلطمهخودش

یعنی.ستیندیرشکههستيمغزاز،میداریروحيدردهاهمهنیا،استضیمرماتناگر،آمدهخودمانسر

مادشمننه.خداکندهراماپوستبارها،هیتنبدر.دیکشسرازراپوستشهیتنبدرنیبنابرا.ستینابندهیرشد

منداشتن10سنیحوالاز.میریگمیادیمیداررایزندگنیقوانما.نرودادتانیدیخورشوخیۀ یقضها ستین

.دباشداشتهمنباشدسالشپنجاهآدمکیکهکندنمیجابیایزندگقانون،ستینمجازیزندگيبرایذهن

،دیگرفتادیخودتانيبرااگرو.میریگمیادیرانیا،استبهرهبی،استثمربی،استحاصلبی،استزنندهصدمه

جمع،کنندنمیاشتباهنهایاپس،کنندمیيطورنیاچرامردمهمهنیادیینگو.دینکندیتقلگرانیدازآن ازپس

.هانهیزمنیادرکندنمیهاشتبافرد.کندمیاشتباهجمع،کندنمیاشتباه
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این چنین جان را بباید زار مرد****چون دید منَت از خود نَبرد: گفت

شما.ينکردگمراخودت،يدیدمنو.دادمنشانتوبهراخودممن،دیگومیمابهداردهمخدادیگومیدرداریش

راشمایذهنمناودارید.دیدیچشرااوبرکت.ران آدیدیدبارچند،دیشدزندهیزندگبهکهشدهبارهااآلن

دیبا،دیریبمزاردیباصورتنیادر.نینکرديکار،کندنچاهبهدینکردشروعشما،نکردیفانراشما،نکرد. صفر

این چنین جان را بباید زار مرد*چون دید منَت از خود نَبرد: گفتدیبکشدرد

. گوید، من خودم را به تو نشان دادم، من را دیدي خودت را گم نکرديمیرد به ماگوید خدا هم دامیشیر دارد

را، برکت او را چشیدید، دیدار او من ذهنی شما را آن شما االن بارها شده که به زندگی زنده شدید چند بار دیدید

صورت باید زار بمیرد، باید درد صفر نکرد، شما را فانی نکرد، شما شروع نگردید به چاه کَندن، کاري نکردید در این

.بکشید

فضل آمد مر تو را گردن زدن****چون نبودي فانی اندر پیشِ من

چون پیش من یعنی )البته به کسانی که من ذهنی دارند(گوید حرف زندگی است به انسان میخدا دارد به شما

فضل و بخشش و ،رد شدن من ذهنی ماخُ. پیش زندگی فانی نبودي در اینصورت نابود شدن ما حتمی باید باشد

دهد به شما براي این میخدا یعنی وقتی زندگی دردفضل یعنی خردورزي، دانش و همین طور احسان. خرد است

خواهید میخواهید متوجه بشوید یا درد بیشتريمیاست که شما متوجه بشوید که این من ذهنی مجاز نیست،

توانیم تکان بخوریم، در این لحظه باید از نمیاز این لحظهبینید کهمیباز هم، همیشه در این لحظه هستیم ما،

99/99بیند و محاصره شدیم توسط او بارها گفتیم میجنس او باشیم، حاال در این لحظه در حالی که او ما را

شویم این کار درست میدر سطح باال به صورت کف بلنددرصد ما خالی است یعنی همه چیز ما اوست، حاال ما

شما باید یکبار دوباره برویم به جهان، آن با دریا یکی بشویم، بعد ازکنیمنمیرا رهاها نیست، چرا این کف

خواهید میبه خالقیت و حاال هر چهشروع کنیدبینهایت دوباره بروید به جهانآن بینهایت بشوید، ازبرگردید

.ولی اگر فانی نباشید منتظر خُرد شدن باشید. نخواهید چسبیدآن ت آورید بدست آورید، پس ازبدس

اي در وجه او، هستی مجوچون نه****کُلُّ شَیء هالک جز وجه او

هر چی که به ذهن می گوید همه چیزها در جهان مردنی هستند غیر از وجه او غیر از جنس او، پس در این لحظه 

اند غیر از کی؟ غیر از جنس او، توانید با چشمتان ببینید یا با فکرتان تجسم کنید همه مردنیمیآیدمیشما
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شود؟میجنس او در شما هم هست، پس این جنس او خداییت باید از این چیزهاي فانی جدا بشود، اگر نشود چی

وقتی در جنس او نیستی هم جنس او . آیدمیکند و بقیه دردها هم دنبالشنمیشود دلتان و ترس شما را رهامی

وقتی من ذهنی یعنی تا زمانی که توي ذهن هستی بلند مشو، هستی مجو یعنی بلند مشو،. نیستی، هستی مجو

رفتی وقتی حاال . شويمیتمام شد و منتقل شدي آنور و با او یکی شدي حاال اگر هستی بجویی داري به او زنده

شود یا او عمیقمیخواهی بلند شو، االن دیگر او دارد بلندمیهایت بشو، هر چیخواهی بینمیهر چیآنور 

. کنیدمیکند، توجهمیشود او دارد روز به روز ریشه اش عمیقترمی

88، آیه )28(قرآن کریم، سوره قصص

َھ إِالَّ ُھَو ۚ ُكلُّ َشْيٍء َھا ًھا آَخَر ۘ َال إِلَٰ ِ إِلَٰ لٌِك إِالَّ َوْجَھُھ ۚ لَُھ اْلُحْكُم َوإِلَْیِھ ُتْرَجُعونَ َوَال َتْدُع َمَع هللاَّ

بر همه (است، فرمانروایی و با خدا معبودي دیگر مخوان، جز او معبودي نیست، هر چیزي مگر ذات او هالك شدنی

.شویدمیویژه اوست، و فقط به سوي او بازگردانده)جهان هستی

، یعنی شما نباید بسوي جنسها بروید و جسمها بروید در حالی که ویژه شما هم هست اگر به جنس او بدل شوید

گرداند بطوري که شما میشما را بردر این تن هستید در این جهان هستید باید بسوي او برگردید و خودش

شوید میتوانید جلوي خودتان را بگیرید و دارید کشیدهنمیشود تسلیم شوید، اگرمیهمکاري بکنید تا آنجا که

این طوري است ولی در هوشیاریتان این دانش را نگه دارید که من نباید بسوي جهان این هم بپذیرید، وضعیت من 

بروم و هم هویت بشوم با چیزهاي این جهانی یعنی این دانش را بدانید که وقتی آمدم به این جهان براي یادگیري 

راي اینکه از جنس خدا بودم و خدا یک فضاي جدایی من چسبیدم به چیزها، چرا جدایی را من بلد نبودم؟ ب

. وحدت بخش است، من هم در اصل فضاي وحدت بخش هستم

را بکشد و یک ها خواهد زندگیمیخواهد آدمها را باهم متحد کندمیشما نگاه کنید انسانی که به حضور رسیده

کند، شما ببینید که شما میکسی که من ذهنی دلش است دارد جدایی ایجادآن فضاي وحدت بخش ایجاد کند،

ی، اگر دین حقیقی باشد براي ایجاد کنید یا براي وحدت بخشمیبراي جدایی استفادهتان و دینتان مثالً از مذهب

دهد براساس باوري او میرا دارد توضیحها کسی که جدایی. و جداییفضاي وحدت است نه براي ایجاد ستیزه

رود بسوي فضاي یکتایی و این فضا وحدت مین که درست نیست، دین اصلشکند ایمیدارد جدایی را تبلیغ

، وقتی بزرگ شدیم بالغ کنیم به چیزهامیوحدت بخشی را تفویضآن آییم به این جهان،میبخش است وقتی ما



Program # 652گنج حضور652برنامه شماره 

30: صفحه

سالمان باشد دوباره برویم 50سالمان باشد 40شود ما نمیشدیم برویم پس بگیریم، شما باید پس بگیرید

.شود، این با انتظارات زندگی جور نیستنمی، افتخار کنیم به داشته ها، این کههویتمان را تفویض کنیم به چیزها

کُلُّ شَیء هالک نَبود جزا*****هر که اندر وجه ما باشد فنا

بیاید به فضاي فنا باشد، هر که هر کسی در جنس ما در صورت ما در ذات ما: گویدمیگوید یعنی خدامیشیر

یاد آوري کنم مرکز شما از هر . یکتایی در اینصورت از جنس ماده نیست چون مرکزش از جنس ماده نیست

جنسی باشد شما از جنس او هستید، اگر مادي باشد هم هویت شدگی با چیزها باشد شما چیز هستید، اگر عدم 

هویت زنده شدید االن دیگر این آن س گرفتید و بهباشد یعنی اگر شما هویتتان را کندید هویتی که داده بودید پ

ترسید، چون دلتان تغییر پذیر نمیقانون که همه چیزها مردنی هستند در مورد شما صادق نیست در نتیجه شما

جنس او تغییر پذیر نیست، جنس او همیشه زنده هست، شما هم همیشه زنده هستید این همان ابدیت نیست،

شوید یعنی با این لحظه یکی هستید دیگر مردنی نیستید، میخدا در این لحظه زندهخداست، وقتی به ابدیت

.رودمیحس مرگ و حس ترس از بین

هر که در الّاست او فانی نگشت****زآنکه در الّاست او از ال گذشت

در فضاي الّاستضاي گوید براي اینکه این شخص دیگر فمیبراي این که او از فضاي ال همین ال اله اال اهللا است

فضاي من یکتایی است، یعنی به خدا زنده شده بنابر این از ال گذشته، از ال گذشته یعنی از فضاي ذهن گذشته، 

گوییم نه، هر لحظه این کار رامیگوییم بلی به خدامیذهنی فضاي ال است یعنی اینکه در من ذهنی ما به جسمها

مرکز شما اگر به . کنیممیولی هر جسمی را یا جسم بودن را الیم جسم هستیمدانمیباشیم ماالّادر . کنیممی

بودن الّاهستید و این زنده به الّاکنید، یعنی زنده به میخدا زنده شده باشد شما جسم دارید ولی جسمیت را ال

شماارید، در مرکز شماست از جنس خدا هستید که مرکزتان از جنس خداست ولی در عین حال جسم هم د

. ستالّاهمین انکار همه جسمهاگویید من جسم هستم بعالوه انکار همه جسمها،می

شود از نمیباشد او دیگر فانیالّاست از فضاي ال گذشته و هر که در الّاگوید این شخص در فضاي میپس بنابراین

از اول با . که از اول بودیدارانه هم بطور هوشیآن جنس خدا شده، پس شما برگشتید دوباره از جنسی شدید

بعد هم . باشیمآن خواهیم آگاه بشویم به اینکه ما چه بودیم و االن هممیاین کاري ندارد که فقط. خودتان آوردید

ساده . خواهیممیهویت اصلیمان و ذاتی خودمان را تفویض کردیم به چیزها، اینها را پسآن بدانیم که هویتمان را
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هر کدام را. همه اینها را بیاندازیدها تی از این هویتها در درد به تله افتاده، رنجشها و کینهقسم. است دیگر

خواهید کاري کنید اگر تسلیم نمی، شماالّاروید به فضاي میشود ومیبخشید قسمتی از این هویتتان آزادمی

گویدمیبخشم، کهنمیکه منکند، یعنی من ذهنی اگر بخواهد بگوید میفسخ عزایمشوید زندگی گفت

که چی بشود؟ ضعیفی؟ مردم گوید یعنی چه ببخشممینشیندمیبخشم، من ذهنیمیبخشم، شما بیا بگو مننمی

خواهی میشود؟ این همه بحث کردي این همه مالمت کردي همسر سابقت را حاالمیگویند؟ آبروي تو چیمیچه

خواهید چه میشما االن. من ذهنی استآن ، تازه شما خداییت هستیددهد به شمامیدستور.شودنمیببخشی؟

گویید برو بنشین سر جاي خودت، من قویتر از تو هستم من از جنس خدا هستم، تو از میآنشما بهکار بکنید؟

یکی آن جنس زمانی من از جنس این لحظه هستم، این لحظه قویتر از گذشته و آینده است، این لحظه خداست

طرف دیگر فانیآن رویدمیاي کهشوید به اندازهمیهمین که یواش یواش آزاد. وهوم است شما حرف نزنیدم

.شویدنمی

تندردّ باب است او و بر ال می****زندهر که او بر در، من و ما می

یا ما، این رد در گوییم منمیبینید تمام حرفی که مامیگوید من، ما من، مامیهر کسی که برِ در خدا هی

توانید وارد بشوید، رد در خداست و بر النمیشما تا این من را نگه دارید. تواند وارد بشودنمیخداست، این را

ما یک ال کردن داریم، ال کردن خیلی مهم است، ال کردن مستلزم این . کندمیزند نه اینکه المیزند، بر المی

خواهد شما را بکشد بسوي خودش، و بسیار میمین که گفتیم یک چیزياست که بکشید عقب تأمل کنید ه

جذاب است از نظر ذهن شما و تعاریفی که در بیرون است و شما شرطی شدید و یاد گرفتید، شما اگر بصورت 

توانید ال کنید، چون این حضور ناظر همینمیکنیدمیهوشیاري یعنی هوشیاري ناظر دارید این جذابیت را تماشا

ولی اگر بروید ذهن با تواند ال کند، این همین فضاي االّست،میاز جنس خداست هم شما هستید هم خداست، این

او قاطی بشوید آنجا فضاي ال است یعنی فضاي موهوم است، وقتی رفتی دیگر قاطی شدي و جذب او شدي در این 

شود مرکز شما، میآنقاطی شدنآن براي اینکه، کنیدمیگردید به این لحظه و به خدا و خدا را المیصورت بر

آورد از ما میگوید من یا ما، وقتی من کممیآنکند، ومیمرکز شما یک موجود موهومی ذهنی هیجانی را بلند

کنی ببین من مثالً عضو فالن دسته هستم که یک میلیون نفر عضو میگوید من را تحقیرمیدوشد، هیمیشیر



Program # 652گنج حضور652برنامه شماره 

32: صفحه

م ماکنیمیدوشد شیر موهوم، که این شیطان از ما، تا زمانی که من و مامیکند دارد شیرمیاردارد چه ک. دارد

.توانیم با او یکی بشویمنمی

ییدر سبب، از جهل بر چفسیده****ییدیدهها تو ز طفلی چون سبب

اوضاع و احوال سبب معموالً در ذهن یک چیز بیرونی است، چیز بیرونی سبب نیست بلکه بوجود آورنده

زندگی است ولی چون از بچگی ما عادت کردیم به قوانین علت معلول، این چیز این چیز را ایجادها وضعیت

ایم از جهل بر اش سبب دیدهکند، یا ز طفلی هنوز به علت نابالغ بودن یا براي این که به حضور نرسیدیم همهمی

آورد، و در نتیجه میدهد که این اتفاق را بوجودمینشانسبب یعنی چیزي که ذهن بیرون . ایمسبب چسبیده

.پذیریدنمیشما

زان مایلیها سوي این روپوش*****از مسبب غافلیها با سبب

هستی از مسبب یعنی خدا و زندگی بوجود آورندة این سبب هاست غافل هستی، ها می گوید از بس مشغول سبب

کند کی بوجودنمیید در این لحظه هر اتفاقی فرقآمیچالشی پیشو اینها روپوش است، پس بنابراین هر

روپوش چی هست؟ روپوشِ . آورد؟ زندگی و قیافه این اتفاق روپوش است، حاال چه بدت بیاید چه خوشت بیایدمی

روپوشش چیزیست که . اش است یا روپوشش استزندگی در این لحظه یکی خودش است یکی قیافه. زندگی است

پس بوجود آورندة اتفاقات زندگی است، و هر کدام یک . آیدنمیبیند که خوششمیبیند، یا من ذهنیمیذهن ما

.پیغامی دارد

گذارد آدم بشنود، اتفاقات جهان بیرون براي ایننمیولی من ذهنیو این هم توضیح بدهیم بارها گفتیم

افتند، پس بنابراین وقتی اتفاق پشت سرهمیمافتند که شما را خوشبخت کنند براي هوشیار کردن شمانمی

خواهد تو میزندگیآید نگویید که خدا دشمن من است، ببینید که کجا گیر هستید، نمیافتد و شما خوشتانمی

را شما بشناسید و بدانید که یک مسبب، مسبب همیشه خداست، آن هویتت را چطوري پس بگیري از یک چیزي

دهد کممیتاباند به یخ شما، حاال یک ذره شدتمیا محاصره کرده که نورش راهمیشه زندگی است که شما ر

.اش استداند، و روپوش قیافهمیآنکندمی

کنیربّنا و ربّناها می*****زنیرفت، بر سر میها چون سبب

.کنیمیخدایازنی و خدایامیاز دستت رفتند تو سرتها اینها دیگر خیلی ساده است، وقتی سبب
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!چون ز صنعم یاد کردي، اي عجب*****برو سوي سبب: گویدرب می

بري دلتمیگوید که حاال سبب باعث شد اسم مرا ببري، یعنی االن هم که اسم مرامیمی گوید خدا به شما

من از گوید، دلت را عوض نکردي بلکه چون این چیزها را از تو گرفتم یاد من افتادي، حاال که از این مصنوعنمی

پس دارد قانون زندگی را. کنی دائماً به یاد آنها هستی حاال برو سوي سببمیبودم یاداین چیزهایی که به تو داده

کنی؟ چرا متوجهمیآخر تو چرا این کار راروي، میگوید اگر از چیزها یاد کنی همیشه سوي سببمیگوید،می

شود جورهاي دیگر هم معنی کرد که میاین بیت را. کنیمنمیاو یادهاي پس از صنع او از ساخته. شوينمی

:این بیت هم مفید است براي شما در این مورد. بهترین معنی شاید همین باشد

2029مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

بگذر ز آفریده، بنگر در آفریدن****اي عاشق جریده، بر عاشقان گُزیده

چرا یکتا هستیم؟ براي این که او یکتاست ما هم با او . عاشقی که یکتا هستیپس بنابر این اي عاشق تنها، اي 

تا عشقش شویم، و بر همه موجودات ما برتري داریم و گزیده هستیم، یعنی خدا ما را گزیدهمییکی بشویم یکتا

بنگر به چی؟ به ،بگذرآن هر چیزي که آفریده شده ازفریده بگذر، آرا از طریق ما به جهان پخش کند، تو بیا از 

برگرد دوباره به آفریدن هی آفریدن یک چیزي از طریق شما بیان شد درست شد، رها کن نچسب،آفریدن،

شوید، نمیهم هویتآن کنید بانمیآفریند و شما به آفریدة خود توجهمیآفریدن، پس زندگی از طریق شما

.شوید بصورت منمیشود؟ بلندمیبشوید چی

دمدمهآن ننگرم سوي سبب و*****من تو را بینم همهزین پس: گفت

نگرم، فقط تو رانمیها بینم فهمیدم مسبب تو هستی و به سببمیگوییم از این به بعد دیگر من فقط تو رامیما

گویم میشود و همین طور که االنمیکردم باعثمیچیزي که فکرآن و به سوي سبب یعنی اتفاقات. بینممی

به یک چیزي در آینده که به زندگی برسم، که گفت شاد ایامی، قولاق این لحظه را پله کنم براي رسیدناتف

شما ممکن است که این فکر را بکنید، و حاال . یعنی فریب آن. دهم به خدا که شاد ایام دیگر نباشم و دمدمه آنمی

. و عمل نکنید و متعهد نشوید فایده نداردشنویدمیولی اگر اینها راقولتان قطعی باشد خوشا به حالتان،

اي تو اندر توبه و میثاق، سست******ردّوا لَعادوا، کار توست: گویدش

دهم،میدهم راه را به تو نشانمیآورم به طرف خودم، خودم را به تو نشانمییعنی تراردّوا لَعادوا: گویدمیخدا
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کردي، حاال شما چی؟ شما این حرفها رامیکنی که قبالًمیارهایی راگردي به جهان دوباره همان کمیبر

کند، و جوشش شادي و خرد را در میشما را با خودش یکیکشد میاششنوید یا خیلی اوقات زندگی جذبهمی

هویت شوید با چیزها، دوبارهمیکنید دوباره هم هویتمیبینی، بروید به جهان دوباره از مردم تقلیدمیخودت

.هید به چیزها، نباید بکنید این کار رامیاصیل و خداگونه خودتان را

این که تو برگردي سوي من و شناسایی کنی که نباید موقع نگاه به جهان با ت،اندر توبه و میثاق، سساي تو

جنس منی؟ دانی از جنس منی، میثاق ازلی که من از تو پرسیدم تو از میچیزي هم هویت بشوي و این که تو

چی این بیت؟ این بیت این است که شمایعنی. خوردمیسست هستی، همه مشخصات به ماآن گفتی آره، ولی در

کارها را بکنید، در جهان نباید چیزي آن گردید به جهان دیگر نبایدمیآیید به فضاي الّا به فضاي وحدت برمی

.بیت استآن و این ترجمهشما بشود،دل. شما را انچنان جذب کند که با خودش هم هویت کند

به عالم اسباب باز هرگاه تو را: فرمایدمیحضرت پروردگار که به سست ایمانی چنین بنده اي واقف است

ي بنده توبه کار تو همین است ا. بريمیشوي و مرا از یادمیگردانم، دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهري

.شکن و سست عهد

.قسمتی از این آیه قرآن استعادواردّوا لَ

28، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

ُھْم لََكاِذُبونَ  وا لََعاُدوا لَِما ُنُھوا َعْنُھ َوإِنَّ .َبلْ َبَدا لَُھْم َما َكاُنوا ُیْخفُوَن ِمْن َقْبلُ ۖ َولَْو ُردُّ
شوند، گر آنان بدین جهان باز آوردهداشتند بر آنان آشکار شود، و امیبلکه آنچه را که زین پیش پوشیده

.و البته ایشان اند دروغ زنان. نهی شده اند بازگردندآن دوباره بدانچه از

االن در من ذهنی چه چیزي بر ما . خیلی کار ساز است اگر خوب دقت کنیمبیت و همین آیهآن کنید کهمیتوجه

شناسیم، تازه خود من ذهنی هم براي ما شناخته میشناسیم، با من ذهنینمیحضور، ما حضور راپوشیده است؟

شود که ما از جنس او هستیم میرسیم آشکارمیشویم به او یعنی با او به وحدتمینیست، وقتی یک خُرده آگاه

حاال . بینم من نیستممیثانیاً این چیزي که مناوالً ما از جنس او هستیم کهشودمیبر ما آشکارها پوشیدهآن و

هایمان راخواهم هم هویت بشوم و هویتنمیر شما سست عهد نباشید و در برگشت و تصمیم که مناگ

گردیممیگردیم، ما همه به جهان برمیسست نباشید دیگر وقتی به جهان برآن خواهیم دیگر بکَنیم درمی

. براي اینکه از آنها نهی شدیمشود به جهان بر نگردیم، پس دیگر با اتفاقات و چیزها نباید هم هویت بشویمنمی
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گردند به جهان میآورم پیش خودم بعد اینها که برمیمناشکال کار انسانها این است که: گویدمیپس خدا

از هم هویت شدگی با دردها با باورها و ایم؟ما از چی نهی شدهاند،کنند که نهی شدهمیدوباره همان کارها را

. چیزهاي فیزیکی

م رحمتم پرّست، بر رحمت تن*****ننگرم، رحمت کنمن آلیک من

روي جهان همین میکشممیکنم به سست عهدي تو، اینکه من هی تو رانمیمن نگاه: گویدمیاز زبان زندگی

شود که چی کار باید نکنی و میکنم وقتی مشخصمیدهم آگاهتمیکشم، آنجا به تو دردمیکنی،میکارها را

براي اینکه کنممیمن بخشش. کنمنمیکنی، و من نگاهمیروي همان کارهاي غلط رامیید بکنیچی کار با

او دائماً حاضر است که ما را . کندنمیشود که زندگی به کارهاي غلط ما نگاهمیپس معلوم. رحمت من پر است

کارهاي قبلی را که آن وي او، وکمک کند و اشتباهات ما را ببخشد به شرطی که در این لحظه ما برگردیم به س

:گوید کهمیاین هم مربوط به آیه قران است. عمدتاً هم هویت شدگی با چیزهاي این جهانی است انجام ندهیم

156، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

…َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ …
...همه اشیاء را فرا گرفته است ) حق تعالی(و رحمت من …

رحمت او همه اشیاء را فرا گرفته شما را هم فرا گرفته است یا نه؟ بلی گرفته، اگر 

خوانی مرااز کرم، این دم چو می****ننگرم عهد بدت، بدهم عطا

شوم، هفته نمیکنیم، دیگر خشمگیننمیگوییم دیگر این کار رامیاز من به عهد بد تو، عهد بد ما این است که ما

، رنجش خواستن است که هر هیجان منفی یک خواستن است، خشم یک خواستن استگذشته توضیح دادیم 

ترسیم، هر موقع حسادتمیشویم هر موقعمیتغییر شکل یافته است، هر موقع خشمگینهاي منتها خواستن

ه شویم، عهد شکستن یعنی اینکمیشکنیم، داریم از جنس دیگريمیرنجیم داریم عهد رامیکنیم، هر موقعمی

شود ما جنس میشویم یا هیجان منفی بر ما غالبمیما گفتیم از جنس تو هستیم و هر دفعه که خشمگین

ین لحظه تو مرا به براي این که ا. بخشممیکنم ونمیبه عهد بد تو من نگاه. کنیم به چیزهامیخودمان را تفویض

.خوانیمیخود

:گویدمیبیت آخر غزل
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چشم بادامست، از بادام ترس******ر مپیچاي مگس دل، با لب شکَّ

ارزش بیهاي ازرش به شیرینیبیاي مثل مگس در دلش است مگس به چیزهايمگس دل بازهم کسی که باشنده

یعنی لب اصیل زیبا مثل یک عارف و چشم بادام هم چشم زیباي لب شکَّر. عالقمند است و عالمت بدي است

خواهد میکند ومیکه مگس دل است یعنی دل مادي دارد و دائماً وز وزپس به کسی . عارف یا سمبل خداست

گوید تو با زندگی اینقدر دعوا نکن، اینقدر مپیچ، و میبرود روي یک چیزي بنشیند، یک شیرینی بیرون بنشیند،

لب شناسی، براي اینکه مگس عالقمند به حرفهاي شکرین که نیست، و نمیاین زندگی زیبایی اصیل است تو

شیرین هم نیست، رفته به مفهوم شکر در بیرون، پس انسانی که مگس دل است عالقمند به جذابیت مفاهیم 

نها آچیزهایی که به آن گوید تو با زندگی دعوا نکن، نپیچ، برو ازمی.بیرونی است دوباره، به تصویر ذهنی است

ست، معشوق چشمش بادامی شکل است و بادام در بیرون شبیه چشم بادام ا. از بادام ترس. چسبیدي بترس

قشنگ است و لب شکرین دارد، تو که همه حواست به چیزهاي بیرونی است برو از آنها بترس که تأمل کن روي 

.شودمیموقع دلت درستآن آنها، باید یاد بگیري که روي اینها نشینی

:سمت هستتیتر این ق. اجازه بدهید در این قسمت یک مثنوي از دفتر دوم بخوانم

ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان، پیش امتحان کنندگان

1510مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کس سوي لقمان فرستادي ز پی*****هر طعامی کآوریدندي به وي

خواست غذا بخوردمیقصه مربوط است به سروري که در این مورد رمز خدا و زندگی است که هر موقع

. سرور بخوردآن که اول بیاید لقمان بخورد بعدلقمان نماد هوشیاري حضور انسانی استفرستاد پی لقمان ومی

شود میکنیم او شادمیکند، هر موقع ما شاديمیخواهد بگوید خدا زندگی را از طریق ما تجربهمیپس به زبانی

خوریم او مید بگوید اول ماخواهمیتواند شادیش را در جهان پخش کند،نمیشویم اومیو هر موقع ما غمگین

پس .کنیممیخورد، ما و او بطور همزمان تجربهمیهم با خوردن ما با تجربه شادي ما با تجربه عشق ما او هم

.فرستاد پی لقمانمیآوردند بخوردمیوقتی غذامشخص شد یک سروري بوده که 

خَوردخوردش قاصداً تا خواجه پس****برَدآن تا که لقمان دست سوي

سرور باقیمانده غذایش را بخورد، آن کرد تا خواجهمیغذا بخورد و این کار را عمداًآن تا که اول لقمان از
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هر طعامی کآن نخوردي ریختی****سؤرِ او خوردي و، شور انگیختی

ورد و بسیار خمیخواجهآن اش راخورد و باقیماندهمیبقیه چیزي، باقیمانده غذا، پس اول لقمانسور یعنی 

پس معلوم. خوردنمیخورد او همنمیگرفت، هر طعامی را که لقمانمیکرد جشنمیشادي. شدمیخرسند

کنیم او نمیخوریم شادينمیخوریم طعامی را درستمیشود در اصل ما و خدا یکی هستیم و وقتی ما غصهمی

ریزد، میهم

اانتهبیپیونديِاین بود*****اشتهابیدل وبیور بخوردي

دهد، وقتی دل ما مادي میدل کامالً معنیبیخورد، اینجامیمیل یعنی بدون دلبیخورد بدون اشتها ومیاگر هم

ما معموالً غذاها را از بیرون. خوریم، در اینجا غذا هر تجربه ایزدي استنمیاست مشخص است که غذا را درست

آنبنابراین غذایی را که. آیدمیتایید مردم است هر چیزي که از بیرونخوریم، فکرمان توجه ومیگیریممی

انتها رابیاین پیونديانتها این است و شما بیگوید معنی یکی بودن و پیوند داشتنمی.کنیممیدهد را ردمی

د هوشیارانه بسوي او انتها یعنی به هر صورتی ما در بیاییم آخر سر او هستیم، بایبیدانید، در واقع پیونديمی

گوید میبرویم،

به عاقبت به من آیی که منتهات منم**وگر به خشم روي صد هزار سال زمن 

ایم از خدا، ایم باخشم، قهر کردهیعنی اگر خشمگین بشوي و بروي و صد هزار سال از من دور بشوي که ما شده

.توانیم جاي دیگر برویمنمی.ما اوستعاقبت باید هوشیارانه به سوي او برویم براي اینکه انتهاي 

نرو، فرزند لقمان را بخوا: گفت*****خربزه آورده بودند ارمغان

است و گفت آن هاي به عنوان هدیه خربزه آورده بودند در اینجا معلوم است خربزه همین من ذهنی است و تلخی

خواهد خربزه را بدهد لقمان بخورد ببینیم چه میو توجه کنید که این سرور. برو فرزندم لقمان را صدا کن بیاید

.اي استخواهد بخورد و این چه جور خربزهمیجوري

نهمچو شکَّر خوردش و، چون انگبی****چون برید و، داد او را یک برین

می گوید وقتی خواجه برید و یک قاش به او داد او مثل شکر خورد و همین طور مثل عسل خورد یعنی با اشتها 

.رد، خیلی به او چسبیدخو
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متا هفدهها کَرچآن تا رسید****از خوشی که خورد، داد او را دوم

به هفدهم ها کَرچ یا کرچ هر دو درست است یعنی قاش، از بس با لذت خورد دومین قاش هم داد و این دادن قاش

.رسید

بنگرمست، این تا چه شیرین خربزه ا***این را من خورم: ماند کَرچی، گفت

. و یک قاش مانده بود گفت که این هم من بخورم البد که خربزه شیرینی است من هم بچشم

وجشد مشتَهی و، لقمهها طبع*****خورد کز ذوقِ اواو چنین خوش می

ام شد،خورد این لقمان که از ذوق خوردن او طبع من هم به اشتها آمد، گرسنهمیاینقدر خوش و بالذت

هم زبان کرد آبِله، هم حلق سوخت***از تلخیش آتش فروختچون بخورد، 

. و حلقش هم سوختقاش را خورد از بس تلخ بود آتش گرفت و زبانش تاول زدآن وقتی

نگفتش که اي جان و جهاآن بعد از****آن خود شد از تلخیِّساعتی بی

جانی و هم جهانی، یعنی از جنس منی، خربزه بعدش گفت اي کسی که همآن خود شد از تلخیبییک چند لحظه

جهان اوست و ما هم از هاي ، تمام مادههمه چیز اوست فرم ما هم همان است. خدا هم جان است هم جهان است

انتها داریم، بییعنی گفت اي خود من که پیوندي. جنس او هستیم

لطف چون انگاشتی این قهر را؟****نوش چون کردي تو چندین زهر را؟

جوري نوش جان کردي تو چنین خربزه تلخ مثل زهر را؟ و این قهر را؟ و این چیزي که گوارا نبود تحملش چه 

آسان نبود چه جوري فکر کردي لطف است این؟ 

؟یا مگر پیش تو این جانت عدوست*****این چه صبرست؟ این صبوري از چه روست؟

، خوب فرض کنید این ینکه تو دشمن جان خودت هستییا ا؟دتو از براي چی بوست؟ این صبوريي ااین چه صبر

خواجه خداست و شما لقمان هستید، گفت که شما و او یکی هستید، اول باید شما بخورید تجربه کنید تا او هم 

آیا . ماست، همان دردهاي ما هستندهاي تجربه کند، ولی یک خربزه داریم این خربزه همین هم هویت شدگی

بیا این خربزه را بخور در اولین قاش که تلخ است، چرا تلخ است؟ براي این که من ذهنی گویدمیوقتی به شما

.دهد که بخورید که تلخ استمیبرد به شمامیشما قبول ندارد، گفتیم خدا قسمتهایی از هویت شما از این خربزه
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.شودمیذهنی کوچکخواهی هویتت را بکنی و من ذهنی دوست ندارد، من میچرا تلخ است؟ براي اینکه

خواهد توضیح بدهد یک مدلی به ما بدهد لقمان که هوشیاري ناظر شماست با اشتهامیدر این مورد که داستان

دهد دومین میکند دومی رامیشود و راضی و شکرمیکند، تسلیمنمیخورد اعتراضمیخورد، وقتی با اشتهامی

رود، میهفدهم، هفدهم یک عدد است یعنی اینقدر که نماند تا آخرآورد سومی و چهارمی تامیاتفاق را بوجود

کشید، آیا وقتی لقمان این خربزه رامیکنید هم راضی هستید و هم درد هوشیارانهمیبراي اینکه شما هم شکر

.بازهم خوردالبته که فهمید ولیخورد اولین قاش را فهمید که تلخ است یا نه؟ می

توانید میکرد راضی بود، شما همنمیشکایت. خوردمیچشید و با اشتهامیولی تلخی راهوشیار بود به تلخی

داند که براي تو تلخ نیست تو اصلی، براي میداند که این تلخ است براي تو، منتهامیخود زندگی. آنطوري باشید

ده؟ براي چی بوده شماگوید براي چی اینقدر صبر کردي؟ این صبوري براي چی بومی.تو فرعی تلخ است

.دانید، براي این که لقمان به اصلش برسدمی

که مرا عذري است، بس کن ساعتی*****چون نیاوردي به حیلَت حجّتی؟

خواهم حاال بروم کار میمی گوید چرا یک تدبیري از من ذهنیت نیاوردي، یک بهانه نیاوردي بگویی که من عذر

دانم هم هویت میکنیم، بیشتر مردم حاال وقتش نیست و منمیعنی ما این کار رایعنی چی؟ ی. دارم بعداً بیایم

توانم تحمل نمیشود و االن کهمیدانم رنجشم را باید بیندازم، ولی حاال بگذار ببینیم چیمیشدگی دارم و من

تعهد و تداوم آن ورویم به مهمانی و فردا شب هم برنامه فالن است میکنم، این سخت است و حاال امشب که

. گیرید که بهانه نیاوریدمیشما یاد. آوریممیشکر و رضایت لقمان را نداریم و بهانهآن لقمان را ما نداریم،

ام چندان که از شرمم دو توخورده***بخشِ تومن از دست نعمت: گفت

و قدر شناسی و شکر دائماً در حال ام که از شرم از شدت قدردانیاینقدر نعمت خوردهبخشِ تومن از دست نعمت

دو تو یعنی حالت شرمندگی دارم واقعاً هم همینطور است، چقدر زندگی به ما نعمت داده؟ شما به . تعظیم هستم

عنوان یک انسان سی ساله نگاه کنید ببینید که جوانی دارید چه قدرتی دارید چه دانشی دارید چه کارهایی از 

گیریم، وقتی چند تا هم هویت نمیرید چقدر نعمت دارید؟ اینها را که ما در نظرآید، عقل دامیدست شما بر

گیرد و فرارمیگوییم اینها را تحمل کن درد هوشیارانه بکش، هویتت را از اینها بکن، بهانهمیشدگی داریم

آنحالتی که این چیز وخواهم، درمیکند، این چیز و این چیز را منمیگوید که خدا دارد به من ظلممی.کندمی
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چیز همه نیاز روانشناختی است اصالً نیاز اصلی نیست این، نیاز من ذهنی است،

معرفتمن ننوشم اي تو صاحب****شرمم آمد که یکی تلخ از کَفَت

دهی و من هوشیار هستم میمی گوید من شرمم آمد که اینهمه نعمتهاي شیرین به من دادي حاال یک دفعه تلخی

آن کند یا نه؟ البته،میداند چی کارمیدانم که تو صاحب دانش هستی، خدا صاحب دانش است یا نه؟میون آبه

خواهید بخورید؟ درد هوشیارانه بکشید؟ خودتان را بکنید،میشما چی. خربزه را نخورم

اند و، غرق دانه و دام تورسته*****چون همه اجزام از انعام تو

اندرستهاند از تو دادن بخشش، براي این که همه اجزا وجود من و زندگی من از تو نعمت گرفتهانعام یعنی نعمت

و ما غرق نعمت او و دام او اندرستهیعنی ما هرچی داریم از بدنمان از فکرمان، از چهار بعدمان، در بیرون همه از او 

اریم که توي فضاي یکتایی تو باشیم و آزاد یعنی این مزیت هم د. دام در اینجا فضاي یکتایی اوست. هستیم

برد چطور من هوشیارانه چند تا میبشویم، پس بنابراین وقتی همه ذرات وجود من از نعمت تو از برکت تو فیض

خواهید اتفاق یا چالش این لحظه را که نمیشما چطور. دهیمیدر حالی که تو به من. تکه تلخ خربزه را نخورم

ت این عدد هفده منظورش این است که خیلی نیست، شما چند تا از هم هویت شدگی مهم را از چند تا بیشتر نیس

. شویممیشویم از جهان بیرون آزادمیو ما وقتی وارد فضاي یکتایی. شودمیتمامها تلخیبین ببرید

خاك صد ره بر سر اجزام باد*****گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد

تو مرا دهی، اینهمه از روز ازلمیمن تمام وجود من اگر با این یک تلخی که تو به منمی گوید که این اجزاي

پرورش دادي و از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به انسان، در انسان مرا پرورش دادي و این همه 

را هوشیارانه بکش تا هویت گویی مثل لقمان هوشیار باش اینمیدهیمیلطف کردي حاال آمدي یک تلخی به من

شود تمام اجزاي وجود من تشخیصمیتو را من بکَنم، اگر اعتراض کنم خاك عالم بر سر این اجزا باد، پس معلوم

کنند غیر از من ذهنی، پس بدن شما آماده میدهند این نعمتها را، یعنی همه اجزاي وجود شما با شما همکاريمی

خواهد همین من ذهنی نمیتنها موجودي که این کار را. ما آمادة این کار استقوة فکر کردن ش. این کار است

بصورت ناظر حضور و تلخی را هوشیارانه بچشید، تازه تلخی را شما. باشیدآن توانید تماشاگرمیو شما هم. است

. چشدمیچشید اونمی
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اندرین بِطّیخ تلخی کی گذاشت؟****لذت دست شکَربخشت بداشت

کشیدم مثالً رنجشم رامیخوردم یعنی هوشیارانه دردمییعنی وقتی من این تلخی را. داشت یعنی مانع شدب

بِطّیخخوردم، مانع شد که در این خربزه تلخی بماند،میانداختم، این کار لذت بخش بود براي اینکه از دست تومی

گذارد و شما هوشیارانهمیتجربه زندگی جلوي شمادانید االن، یک قاش خربزه تلخ یک مییعنی خربزه، پس شما

را بطور کاملآن دانید که یک قسمتی از شما اینجا گیر افتاده، به محض این کهمیکنید ومیرا قبولآن 

شود یعنی فوراً و بطور میتجربهآن او مانع تلخیلذت دست شکَربخشکشیدمیپذیرید و یک ذره دردش رامی

شادي آن دیگر. آیدمیشادیشآن شویم بهمیشود تلخ است یک دفعه که زندهمیهویت که آزادهمزمان، این 

این کار به شرطی که شما هوشیارانه ناظر . بردمیآید، فوراً تلخی را از بینمیکه از آزادي وجود شما بدست

. باشید

زرین شودها از محبت، مس*****شیرین شودها از محبت، تلخ

پس تلخی من ذهنی از عشق دادن . شودمیمن ذهنی شیرینهاي بت یعنی عشق ورزي بوسیلۀ حضور تلخاز مح

دهیم، در این لحظه تسلیممیاز عشق، اول از اجازه. شودمیشود و مس من ذهنی تبدیل به طالمیشیرین

گی یک نفر به ارتعاش درشویم، نور او رد بشود و همین طور بوسیلۀ مهر شما و ارتعاش هوشیاري شما زندمی

برد، پس چقدر مهم است که ما بجاي اینکه انسانها را میشخص با ارتعاش هوشیاري درونش به خدا پیآن آیدمی

به واکنش وا بداریم که خشمگین شوند رنجیده بشوند، با پذیرش با آنها برخورد کنیم، که تلخی و مس آنها تبدیل 

.بشود

از محبت، دردها شافی شود*****از محبت، دردها صافی شود

پس اینکه ما هم هویت هستیم این هویت . شودیدرد قسمت ناصاف شراب ماست، از محبت است که این صاف م

و دیگران هم کنده بشود باید عشق ما را اداره کند، نه زور، نه تنبیه، نه مالمت، نه خوار شمردن و از ما کنده بشود 

اگر شما . کنندمیاینها شفا پیداها دردهاي روحی مثل عادتهاي بد، رنجشها، کینه. کندمیمحبت دردها شفا پیدا

شود هر لحظهمیمحبت خدا وارد وجود شما،با اتفاق این لحظه آشتی کنید، حاال صرف نظر از محبت مردم

.گیردمیخواهد روي شما کار کند این تبدیلها صورتمی

کننداز محبت، شاه بنده می*****کننداز محبت، مرده زنده می
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شود، و از محبت است که کسی که میکنیم با زور زندهمیشود، ما فکرمیبا محبت است که مرده من ذهنی زنده

من اش را به . شودمیشود با زندگی بندهمیآید موازيمیشاهآن گوید من شاه هستم و غرور داردمیبلند شده

گوید امکان زنده شدن مردة من ذهنی و شکسته شدن غرور شاه من ذهنی مید موالنابینیمیپس. رساندمیصفر

. و راهش هم همین است. با محبت وجود دارد

کی گزافه بر چنین تختی نشست؟*****دانش استاین محبت هم نتیجۀ

است دانایی این عشق و این محبت عبور این عشق و برکت از ما و پخش شدن به بیرون نتیجه دانش حضور 

یعنی ما من ذهنی . تواند بنشیندنمیگزافه، دروغ، بیهوده گویی بر چنین تختی. زندگی است، نه دانش من ذهنی

بهره است مرکز مادي داریم که از درد و هم هویت شدگی بیاگر دل ما. رسیمنمیبهره ما به این مقامبیبا دل

را طال کنیم، ها مس. را زنده کنیمها توانیم مردهنمیما. اریمتوانیم بگذنمیتشکیل شده ما اثري روي دیگران

چرا؟ من مادي ما . شودمیبرویم با آدم مغرور صحبت کنیم غرورش بیشتر،دردها را شفا بدهیم، شاه را بنده کنیم

. ساطع کنددل شما باید از عدم درست شده باشد که بتواند این انرژي را از خودش . کندمیمن مادي او را تحریک

. گویدمیدارد اینها را

عشق زاید ناقص، اما بر جماد*****دانشِ ناقص کجا این عشق زاد؟

تواند این عشق را تولید کند، محبت را میتواند این عشق را بزاد، کیمییعنی دانش من ذهنی، کیدانشِ ناقص

تواند میجنس هوشیاري جسمی است به جسمتواند عشق بزاد اما این عشق از میبلی دانش ناقصتولید کند؟

عشق بورزد، یعنی ما به عنوان من ذهنی مادي یک تصویر ذهنی هستیم، این تصویر ذهنی که با هوشیاري 

تواند عاشق یک من ذهنی دیگر بشود که این اوضاع و احوال و دردسرها را در خانواده میکندمیجسمی کار

شود چون می، من ذهنی یک مرد، درد یک مرد عاشق من ذهنی و درد یک زنبوجود بیاورد، بارها گفتیم این را

آید؟میدر دلشان دانش ناقص دارند، چی بوجود

ترسد، این نگران استمیآنترسدمیاین. خواهد این را کنترل کندمییکیآن را کنترل کند،آن خواهدمیاین

دردهایشان را. در دلش چند جور درد داردیکی همآن رداین یکی در دلش چند جور درد دا. هم نگران استآن 

را مالمتآن این. خواهدمیاز این خوشبختیآن خواهدمیخوشبختیآن این از. توانند شفا بدهند؟ نهمی

دانند که این اتفاق افتاده جمادشان به جماد عاشق شده، اول باید به حضور نمی.کندمیاین را مالمتآن کندمی
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موقع این زندگی در ما این دل پر از عدم یا از آن .این بینهایت خدا در ما برقرار بشود بعد عاشق بشویمبرسیم

جور آن موقع دیگر کنترل و ترس وآن .شود این عشق استمیعدم درست شده عاشق زندگی در یک نفر دیگر

.رودمیچیزها از بین

ي، بانگ محبوبی شنیداز صفیر******بر جمادي، رنگ مطلوبی چو دید

بیند، این رنگ خوش آیند رنگی میمی گوید من ذهنی ما با هوشیاري جسمی در جسمی رنگ خوش آیندي را

آید مخصوصاً ارتعاش درد، براي یک من ذهنی دردمند که با یک فرکانس خاصی میاست که من ما خوشش

. گوید این شبیه صفیر استمی.خوشایند استکند خیلیمیفرکانس در دل یکی که ارتعاشآن کندمیارتعاش

، گذاردمیگذارد و یک پرنده پالستیکی هممیآید یک دامیمیصفیر چیه؟ صفیر عبارت از این است یک صیادي

شنود فکرمیکند بانگ صفیر یا صیاد رامیزند پرنده نر که در باال پروازمییک سوتی دارد که آواز پرنده ماده را

و به دام. داند که این مجسمه است و آوازش آواز سوت صیاد استنمیآید پایینمیهم جنسش است،کند کهمی

. گیردمیافتد و صیاد او رامی

روید در میکند، شما اگر با هوشیاري جسمی سوي یک چیزيمییعنی جهان بیرون شیطان این طوري ما را صید

شنوید؟ در ذهن عجب چیزي است این به میشنوید، چیمیزي کهچیآن اید، بدانید کهآنجا رنگ مطیوب دیده

. نه بانگ اصیل محبوب شما نیست! خواستممیاین همان چیزي است که من. به به به، این همان بانگ صفیر است

محبوب شما همان زندگی است اشتباه کردي،

الجرَم خورشید داند برق را******دانشِ ناقص نداند فرق را

داند که این مرغ مرده نمیمرغآن داند مثلنمیداند، یعنینمیانش ناقص دانش من ذهنی است فرق این دو تا راد

ما هم چون دانش ناقص داریم در . است یا مرغ زنده است، این صدا صداي اصیل است یا صداي سوت است

بنابراین . گویدمیراین دوباره برق رادهیم بنابنمیرا تشخیصآن ذهنمان فرق بین چیز اصیل، زندگی و مفهوم

دهد که چه کسی به زندگی میتشخیصآن فقط خورشید است، خورشید معادل انسان به حضور زنده شده است

فهمد که این مییک انسانی که با زندگی یکی است. یا خودش به زندگی زنده است یا به برق زنده استزنده است

ه است، دنبال تایید است، دنبال تحسین است، دنبال دست زدن است دنبال شخص دنبال برق است، دنبال توج

خورشید یعنی . استآن نشان دادن خودش است، این آدم دنبال برق است، یعنی خوشی موقت از بیرون، برق
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یک . تابد این دم بریده نیستمیعدم شدن دل شما یعنی خورشید خدا در دلتان خودش را برقرار کرده همیشه

.ه هست بعداً نیستلحظ

بود در تأویل، نُقصانِ عقُول*****چونکه ملعون خواند ناقص را رسول

یا ناقص بودن بدن آدم نبوده نُقصانِیعنی لعنت شده، منظورشملعون خواندمی گوید حضرت رسول ناقص را 

ی لعنت شده، پس بنابراین حضرت یعنملعون خوانده، ملعونبلکه نقص عقل بوده، یعنی ایشان عقل من ذهنی را

و . رسول فرموده هر کسی دل مادي داشته باشد و من ذهنی داشته باشد این آدم عقلش از جنس زندگی نیست

روي . شودنمیگیرد یعنی هیچ کارش کارمیعقلش ناقص است و این عقل هر کاري بکند مورد لعنت خدا قرار

.بیند، البته این صحبت حدیث استنمیخوشی

حدیث

اَلّناقُِص َمْلُعونٌ 

.ناقص، نفرین شده است

. دهدمیگوید منظورش نقص بدنی نیست خودش توضیحمیپس خودش

و زخمنیست بر مرحومِ الیق، لَعن****تن بود مرحومِ رحمزآنکه ناقص 

گیرد، همانطور میا قراربراي اینکه ناقص تن مثالً کسی نابینا باشد یا پایش فلج باشد این آدم مورد رحمت خد

وجود ندارد،و زخملَعنمرحوم رحم به مردم هم هست، و بر مرحوم الیق، مرحوم یعنی مورد رحمت قرار گرفته،

کسی که شود نمیکه ما داریم اینها نقص حسابها بینید که نقص بدنی حتی نقص مادر زاد فکري خیلی لحظهمی

خواهد دانسته یا ندانسته عقل ناقص من ذهنی را عقلش میر کند ولی دلشتواند فکمیسالم است و شعور دارد و

. دهدمیدارد توضیح. شودنمیکند و جلو خرد زندگی را بگیرد، این آدم ناقص عقل است و ناقص تن نفرین

حدیث

نوِب و ما َنقَّ  ْمِع َمْغفَِرةٌ لِلذُّ نوِب و َذھاُب السَّ .َقْدِر ذلِكَ ' َص ِمَن اْلَجَسِد َفَعلیَذھاُب اْلَبَصِر َمْغفَِرةٌ لِلذُّ

است، و هر از دست رفتن بینایی، موجب آمرزش گناهان است، و از دست رفتن شنوایی، موجب آمرزش گناهان

.اندازه از جسم کاهد به همان مقدار آمرزش دهد

موجبِ لَعنت سزاي دوري است*****نَقصِ عقل است آنکه بدرنجوري است

و با عقل من ذهنی فکر ص عقل است که این درد بدي است یعنی هر کسی من ذهنی داشته باشد می گوید که نق
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کند و عمل کند این بد دردي است، و علت لعنت در واقع سزاي دوري از خداست یعنی کسی که من ذهنی دارد و 

گذارد نمیند، این آدمگیرد و به کارمی برد و عمل کمیگوید من، و عقل من ذهنی را در پیشمیشودمیبلند

گذارید براي نمیخواهد از طریق شما صحبت کند، فکر کند عمل کندمیخرد زندگی وارد شود، این لحظه زندگی

هوشیاري جسمی براي شما . اینکه مقاومت دارید، براي این که من دارید، براي این که هوشیاري جسمی دارید

یعنی هر کاري که. هم فکر نکنید چیز عجیب و غریبی استاصل است، شما مورد لعنت هستید، مورد لعنت 

امروز خواندیم دیگر پس . کنیدنمیخواهد کار بشود، چرا؟ براي این که شما قانون خدا را رعایتنمیکنی خدامی

شما باید اجازه بدهید من ذهنی صفر بشود و او خودش را از شما بیان کند، اگر نگذارید این طورياز یک مدتی

. شودمی

لیک، تکمیلِ بدن مقدور نیست*****زآنکه تکمیلِ خردها دور نیست

توانیم هوشیارانه عقل من ذهنی را بیاوریم پایین و خرد زندگی میامکان دارد ماها عقلبراي این که تکمیل کردن 

یت نشویم، بسوي جهان توانیم مقاومت را کمتر کنیم قضاوت کمتر کنیم با چیزهاي آفل هم هومیرا ببریم باال، ما

نرویم هم هویت بشویم، هویتمان را از جهان بکنیم، هوشیارانه از مردم انتظار نداشته باشیم، توقع نداشته باشیم 

شود به این میدر نتیجه نرنجیم، خشمگین نشویم، درد ایجاد نکنیم و دردهایمان را بیاندازیم هوشیارانه، پس

تا این که عقل او بشود عقل ما، و این گذاریم زندگی تکمیل بشود، تا کی؟ترتیب عقلمان که ناقص است االن، ب

توانیم که اگر چشممان نابینا است بینایش کنیم، پاي فلج را بیاییم از سر نمیعقل من ذهنی هم صفر بشود، اما ما

. درست کنیم، این امکان ندارد

رفها به شما قبالً به این صریحی گفته نشده، چون بینید چی امکان دارد و چرا موجب لعنت است، و این حمیپس

رسد که زندگی میکند از طریق تندتر فکر کردن و تندتر عمل کردن باالخره به یک جاییمیمن ذهنی فکر

این کار مقدور نیست، شما تندتر فکر کنید تندتر عمل کنید بیشتر در فکرها و اعمالتان گم. شودمیشروع

گوید اتفاقاً،میرسد، االن داردنمیکنید و این به نتیجهمییجادشوید، بیشتر درد امی

جمله از نُقصانِ عقل آمد پدید*****کُفر و فرعونیِ هر گَبرِ بعید

دین، بعید یعنی دور از خدا بیگَبردین دور از خدا،بیاین پوشاندن زندگی و بلند شدن به عنوان من، فرعونی هر

دین بییعنی از عقل ناقص من ذهنی است که کفر فرعونی هر. عقل ناقص من ذهنی استاش از از چی آمده؟ همه
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پوشانیم، هر لحظه میکنیم که آیا هر لحظه زندگی رامیدور از خدا بوجود آمده، مشخص است ما به خودمان نگاه

نقصان یم، نه همه اینها از کنمیشویم، آیا دیندار حقیقی هستیم، آیا با خدا حس یکتاییمیبه عنوان فرعون بلند

.من ذهنی است

در نُبی که ما علَی الْـاَعمی حرَج*****بهر نُقصان بدن آمد فَرَج

بر نابینا، باکی : فرمایدمیچنانکه حضرت حقر قرآن کریم براي نقص بدنی، گشایش و فرجی نیز آمده است،د

.نیست

. براي ما گفته شده که براي نابینا حرج وجود نداردنآقرمی گوید به خاطر نقصان بدن بوده که گشایشی در 

17، آیه )48(قرآن کریم، سوره فتح

…لَْیَس َعلَى اْألَْعَمٰى َحَرٌج َوَال َعلَى اْألَْعَرِج َحَرجٌ 
…بزهی نیست بر نابینا و نیز بر لنگ

.شودنمیمی بینید که نابینایی و لنگ بودن و یا هر نقص جسمی عیب حساب

صفابیآفل از باقی ندانی،****وفابیآفل باشد و، بسبرق،

عقل،آن حس هدایت که آن گیري،میمی گوید برق یعنی نور صاعقه یعنی توجه مردم دانایی که از چیزها در دلت

قط یک وفا هستند، فبیکنند، گذرنده ونمیمانند شما را راضینمیاند،آید، اینها آفلند یعنی گذرندهمیاز ماده

یعنی اگر یک نفر این . داندمیانسان باصفا یعنی داراي خلوص و نابی یعنی از جنس حضور فرق آفل و باقی را

و قدر آفل است و هر چیزي در این جهان آفل است، آن چسبد، ومیرود در دنیا به چیزيمیلحظه به راحتی

گذارد چیزي میداردنمیرا روي خودش نگهداند پس قدر خودش را که باقی است و توجه خودشنمیخودش را

خواهیم،می، این آدم صفا ندارد، براي این کار ما هوشیاري حضوردر بیرون بدزدد

بر کسی که دل نهد بر نور او****خندد؟ بگوبرق خندد، بر که می

افتید میبه یاد پولتانخندد، توجه مردم مهم است، تایید مردم مهم است، شما میمی گوید برق همین نور صاعقه

، حاال شما بر کسی که دل نهد بر نور اودهد برق است، مهم است بر کی؟میدر بانک یک دفعه شور به شما دست

بپرسید . امزنده شدهآن از خودتان بپرسید بگویید من دلم را بستم به برق که آفل است یا به نور خورشید که به

این همه نصیحت کرده موالنا، که مورد لعنت خدا هستی، کارت . باید بکنیداگر به برق یک کاري . جواب بدهید
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شود همه اینها را گفتم، شمامیشود، دچار دردهاي روحیمیشود، بدان از حاال بدنت خرابنمیدرست

.خواهید گوش بدهیدنمی

چو ال شرقی و ال غربی کی است؟آن *****پی استنورهاي چرخ ببریده 

گیرید در میآید هر هوشیاري هر خوشی هر عقلی که از بیرونمینورهاي بیرون هر نوري که از بیرونمی گوید

قبالً . آید اگر دل مادي دارید اینها ببریده پی است یعنی دم بریده استمیواقع از یک قسمت از دل مادي شما

و .شودمیتابد بعد خاموشمییک لحظهداشتیم، یک لحظه هست نیست، مثل نور خورشید نیست که دائماً بتابد، 

کند، نه اینکه میکند نه غروبمییعنی نوري که نه طلوعال شرقی و ال غربینیست، ال شرقی و ال غربیاین نور 

کند؟ بلی اصل شما، نمیطلوع و غروبچه چیزي کند،نمیکند غروب همنمینه از شرق است نه از غرب، طلوع

آید باال جوان است بعد پیرمیکندمیهر چیزي از جمله بدن شما طلوع. هستآن احضور شما، هوشیاري شم

. اصل شماآن رود، هر چیزي غیر ازمیشود از بینمی

بلی اینهم آیه قرآن است خیلی مهم . چرا به نورهاي فرعی بیرون دل بستید. زنده نشویدآن شما االن چرا به

کنند که میشود فکرمیاشتباهها آید بعضی موقعمیالشرقی و الغربیاست که شما چندین دفعه خواندم وقتی

. همچون چیزي نیستیا یک مکتب فکري استشرق و غرب جغرافی است

35قرآن کریم، سوره نور، آیه 

َماَواِت َواْألَْرِض ۚ َمَثلُ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِیَھا ِمْصَباٌح ۖ اْلِمْصَباُح فِ ُ ُنوُر السَّ يٌّ ُیوَقُد ِمْن هللاَّ َھا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكأَنَّ ي ُزَجاَجٍة ۖ الزُّ
ٍة َیَكاُد َزْیُتَھا ُیِضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُھ َناٌر ۚ ُنوٌر َعلَ َشَجَرةٍ  ٍة َوَال َغْربِیَّ ُ لُِنوِرِه َمْن ُمَباَرَكٍة َزْیُتوَنٍة َال َشْرقِیَّ ٰى ُنوٍر ۗ َیْھِدي هللاَّ

ُ َیَشاُء ۚ وَ  ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ َیْضِرُب هللاَّ اِس ۗ َوهللاَّ اْألَْمَثالَ لِلنَّ
آن و زمین است؛ وصف نورش مانند چراغدانی است که در آن، چراغ پر فروغی است، وها خدا نور آسمان

] روغن[از] چراغآن و[قندیل بلورین گویی ستاره تابانی است، آن چراغ در میان قندیل بلورینی است، که

از پاکی، صافی و [آن شود، و روغنمیدرخت زیتونی پر برکت که نه شرقی است و نه غربی افروخته

روشنی بر (نوریست بر فراز نوري . آنکه آتشی بدان رسد، نزدیک است شعله ور گرددبی]آمادگی احتراق

تا [زندمیي مردم مثلها؛ خدا هر کس را بخواهد به سوي نور خود هدایت میکند و خدا برا)روشنی است

.و خدا به همه چیز داناست] حقایق را بفهمند

نور هستید هیچ الزم نیست شمعی کبریتی به شما برسد، بسیار نزدیک به اشتعال هستید آن یعنی این که شما

وز در من ذهنی ما خیلی شل به چیزها چسبیدیم، یک ذره با ما صحبت بشود یک ذره به ما عشق داده شود که امر
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گیرد، یعنی ما پاکیم و صافیم و آماده احتراق، یعنی این ذره که ما میگفت که از محبت چه تبدیالتی صورت

نور بر فراز نور یعنی هوشیاري . کندمیباشیم االن آماده است که به بینهایت خدا تبدیل بشود و این را هم زندگی

کند و نه غروب، در میه شرقی است نه غربی نه طلوعشود، به محض اینکه این ذره که نمیبر هوشیاري منطبق

خواهد نورش را بتاباند و دل شما را فرا بگیرد دل شما از عدم میهمه انسانها هست، این نزدیک برآمدن است

شوید، یک آگاهی مادي یک چیزي از یک چیز میبشود دل مادي شما بریزد، و این موقع شما از هوشیاري آگاه

شود روي ذات میشود و قائممیکشد عقب و خودش از خودش آگاهمیبلکه هوشیاري که. نیستدیگر در بیرون

.خودش

این نیست که شما تشویق بشوید بروید مسلمان بشوید یا بگویید بهترین دین این ها منظور از خواندن این آیه

سبب ها در این زمینهها شاره به این آیهولی ا. قران مقدور نیستهاي ولی خواندن موالنا بدون اشاره به آیه. است

شوید چقدر موالنا مسلط به میشود و شما متوجهمیو همین طور سبب فهمیدن موالناشودمیفهمیدن قرآن

بوده و خیلی از ما توجه ها قران بوده، و این قدر زیبا توضیح داده و همین طور چه نکات ظریفی در این آیه

. نکردیم

نور باقی را همه اَنصار دان*****طَف الْاَبصار دانبرق را خو یخْ

رباید، ولی نور جاودان حق را یار و یاور چشم بدانمینور صاعقه، بینایی چشم را

شود، اما نور باقی میدزدد یک لحظه، یعنی چشم آدم کورمیزند در این آسمان توجه رامیمی گوید برق وقتی

ورش این است که شما تا به حال با برق کار کردید یعنی اجازه دادید برق منظ. اش کمک ماستهست که همه

درست . و چشمان هوشیاري شماچشمان شما بیناستاصالً نا امید نشوید، براي این که هنوزتوجه شما را بدزد، 

توجه از آن کنیم با نور صاعقه، ما از این خوشی ازآن خوشی، از این تایید ازمیاست که ما مدتی با برق کار

من خودنمایی ببینید که من خوشگلم ببینید من بلند قدم، ببینید من جوانم، ببینید من پولم از همه بیشتر است

! زرنگتر از همه هستم

درست است که ما از اینها استفاده کردیم ولی هنوز چشمهاي هوشیاري ما کور نشده، نور باقی هنوز در ما هست، 

مربوط به یک آیه قران یخْطَف الْـاَبصارتواند به ما کمک کند، همین میکمک کند، زندگیتواند به مامینور باقی

:هست که
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20، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

َیَكاُد اْلَبْرُق َیْخَطُف أَْبَصاَرُھْم ۖ ُكلََّما أََضاَء لَُھْم َمَشْوا فِیِھ َوإَِذا أَْظلََم َعلَْیِھْم َقاُموا ۚ
ُ لََذَھَب بَِسْمِعِھْم َوأَْبَصاِرِھْم َۚولَْو شَ  َ َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ آن اَء هللاَّ هللاَّ

آنان را برباید؛ زمانی که آنان را روشنی دهد، درهاي چشم] بسیار رخشنده، روشنیِ[برقِ آن نزدیک است که

گوش [شنواییِ]خواست میاگر خداایستند ومیروند و چون محیط را بر آنان تاریک کند،میروشنی راهآن 

.کرد؛ زیرا خدا بر هر کاري تواناستمیچشم آنان را نابود[بیناییِ]و 

گوید نزدیک است، نزدیک چه عرض کنم ربوده هوشیاري ما میخواهد بگوید که برقهاي بیرون آیه قرانمییعنی

دانید که در میرویممیبینیم و بیراههمیظهزند برقهاي بیرون و ما یک لحمییعنی با این ترتیب که برق، را

توانیم بخوانیم، نمیاي را که باید بخوانیم برویم سوي خداگوید ما نامهمیروشنایی برق بیرون ما همین االن هم

گذارد که چشم هوشیاري نمیخداخواهد بگوید با نور این صاعقهمیتوانیم پیدا کنیم، پس بنابرایننمیراه مان را

.خواهدنمیکرد ولیمیخواستمیما و گوش پیغامهاي ما و کور و کر بشود، اگر

به عنوان هوشیاري چشم بیناي زندگی را هنوز داریم، ولو اینکه یعنی ما به عنوان هوشیاري هنوز گوشش شنوا و

شمهاي ما را کور درد کشیدیم و خیلی هم هویت شدیم خودمان را نشان دادیم، درد ایجاد کردیم، هر چی، خدا چ

. کندمیموالنا به این اشاره. نکرده و گوش ما را کر نکرده امکان برگشت وجود دارد

بیت است یعنی آن این ترجمه،رباید، ولی نور جاودان حق را یار و یاور چشم بدانمینور صاعقه، بینایی چشم را

البته . کند، چشم هوشیاري ما را ما حواسمان نیستمیرباید، یک لحظه چشم ما را کورمینور برق بینایی چشم را

. توانیم پیدا کنیمنمیرویم براي همین آدرس رامیکنیم، با نور صاعقه داریم راهمیما مدتهاست که به بیرون نگاه

کنیم در مقابل این لحظه که خداست با میکنیم مقاومتمیما آدرس خدا را گم کردیم، ما در حالی که ستیزه

ه با اتفاق این لحظه و باال آمدن به عنوان فرعون و من ذهنی، و اصل دانستن دانش من ذهنی که از همین ستیز

و کار و عمل بر اساس هیجانات بر اساس خشم و ترس، راه را گم کردیم ظاهراً یک سري شودمیگرفتهها صاعقه

سالمان است 70ر ما واقعاً صادق باشیم رسد اگنمیکنیم ولی اینها به نتیجهمیرویم یک سري کارهامیراه

. همین صاعقه باعث شده. ایم پس آدرس را گم کردیمعبادت هم زیاد کردیم اگر هنوز با خدا یکی نشده

اي در نور برقی خواندننامه*****بر کف دریا فَرَس، را راندن

را هم، کدام نامه؟ نقشه رسیدن به اياسب دوانی کنی، و نامهآیی به کف دریامی:دهدمیدارد خودش توضیح
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. شودنمیشود؟ نهمی.خدا و یکی شدن با او وارد شدن به فضاي یکتایی را در نور صاعقه بخواهید بخوانید

بر دل و بر عقلِ خود خندیدن است******از حریصی عاقبت نادیدن است

بچسبیم به چیزها از نور انها استفاده کنیم ما از بس حریصیم برویم به جهان دانیم، نمیکه ما این موضوع را

دانید که با من ذهنی حرکت کنید در میبینیم که ما به آنجا نخواهیم رسید، شما االننمیبینیم،نمیعاقبت را

این همه وقت تلف . حالی که دل مادي دارید به خدا نخواهید رسید، بعد باید بروید به عقل و دل خودتان بخندید

همه هم درد کشیدیم، این . کردیم

نفس باشد کو نبیند عاقبت*****عاقبت بین است عقل از خاصیت

دانایی زندگی عاقبت بین است، یعنی این لحظه شما به عنوان می گوید عقل یعنی خرد زندگی از خاصیت 

مادي هاي بته نتیجهال. رسد، نه نتیجه مادينمیرسد یامیدانید که این کار به نتیجهمیهوشیاري ناظر نگاه کنید

دارید، در راه آزادي از جهان و دردها هست میهم هست، ولی آنها مورد نظر ما نیست، یعنی االن شما قدمی که بر

بهره داشته باشید عاقبت رابیتواند تشخیص بدهد ولی اگر شما مرکز ماديمییا نیست؟ این را فقط خرد زندگی

شود ولی هر نمی.شودمیدهم باالخرهمیدهم انجاممیمن انجام: گویدمییبیند، براي این که گفتم من ذهننمی

. روينمیروي، با نور خورشید زندگیمیلحظه شما با نور برق

کند، تنها پذیرش اتفاق این لحظه است که نور باقی میگفت تنها نور باقی است تنها تسلیم است که به شما کمک

نور آن .شناسدمینور باقی راه راآن .کندمیآید بلکه آزادنمیبوجودآن آورد چوننمیآورد بوجود هممیبوجود

: رودمیولی هر چی نفس. درست استباقی خورشید است به شما آگاهیش، پیغامش

مشتري، مات زحل شد، نحس شد****عقل کو مغلوبِ نفس، او نفس شد

شود دلش، بنابراین میکند، من ذهنیمیشود، دل مادي پیدامیمی گوید خرد انسانی که مغلوب نفس باشد نفس

گوید توجه مشتري جلب زحل بشود نحسمی،مشتري، مات زحل شد، نحس شدکند، میهوشیاري جسمی پیدا

نحس . نحس اکبر استزحل. شود در حالی که مشتري بزرگترین سیاره منظومه شمسی است و سعد استمی

حضور سعد است من ذهنی که دل آدم باشد نحس . افتدمیسعد یعنی اتفاقات خوبافتد، مییعنی اتفاقات بد

مشتري یعنی . مشتري که بینهایت خداست سمبل چیه؟ ما از جنس خدا هستیم او از جنس بینهایت است. است

.شودمیتوجهش را بدهد به یک چیز نحس که زحل باشد من ذهنی نحسآن حاال. بزرگترین است
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در کسی که کرد نحست در نگر*****درین نحسی بگردان این نظرهم 

نظر توجه زنده (در حالتی که من ذهنی داري و نحس هم هستی و توجهت رفته به جهان، این نظر را این توجه را 

از جهان برگردان بسوي کسی که این نحسی را براي تو بوجود آورده به او نگاه کن، یعنی بسوي خدا نگاه ) است

. به جهان نگاه نکن. کن

او ز نحسی سوي سعدي نَقب زد******آن نظر که بنگرد این جرّ و مد

نظر که این پایین آمدن و باال آمدن خوشیها در ذهن را ببیند یعنی شما آن گویدمیاین بیت خیلی مهم است،

شود میشود، خوشمیششود ناخومیببینید که ذهنتان هی خوشبصورت حضور ناظر به ذهنتان نگاه کنید

شود، پس بستگی به این که اوضاع در بیرون چطور است، اگر ناظر این موضوع باشید شما از نحسی میناخوش

هن ذزنید، یعنی یک سوراخی یک راهی ایجاد کردید از نحسی به سعدي، یعنی از میبسوي سعدي نقب دارید

را دیدیدتان چیه چون خودتان را دیدید؛ من ذهنیشما راه پیدا کردید به فضاي یکتایی، فهمیدید دیگر

ضد به ضد پیداکنان در انتقال*****گَردانَدت حالی به حالزآن همی 

آورد به من میآورد به حضور،میآورد به من ذهنیمیگوید ما را کهمیاین بیت هم خیلی مهم است، براي همین

آورد به ذهن درد را حسمیکنید وقتیمیرد شادي زندگی را حسآومیآورد به حضور، وقتی به حضورمیذهنی

. شوید که من ذهنی من محل جذر و مد استمیکنید و متوجهمیکنید، بنابراین ضد را به ضد شما مقایسهمی

عجب اشتباهی کردم، حاال و من به این خوشیها دل بسته بودم. خوشی استمحل خیزش خوشی و پایین آمدن

شوم، از من ذهنی به فضاي یکتایی،میکنم، در نتیجه منتقلمیشید طلوع کرده، شادي اصیل را حساینجا خور

لَذّت ذات الْیمین، یرجِی الّرجال*****تا که خوفت زاید از ذات الشّمال

یی شادي و انطوري است و فضاي یکتاآن بینیمیآیی به فضاي یکتایی ومیروي ذهن ومیمی گوید که تا وقتی

آید از چی؟ از رفتن به ذهن، میآرامش است، بدین ترتیب ترس در تو یا مالحظه کاري یا احتیاط در تو بوجود

کنی از رفتن به ذهن و میکنی و دوريمیذات الشمال یعنی رفتن به نفس، رفتن به هم هویت شدگی، و یکی حذر

یعنی رفتن ذات الْیمین، لَذّت ذات الْیمینکنی، و میاخواهد بگوید دو تا پر پیدمیهم هویت شدن این یکی،

دهد به مردان یعنی مردان حق، پس بنابراینمیامیدآن بسوي خدا و از جنس حضور شدن و خوشی و شادي

. رويمیروي دیگر و یکی دیگر اینورينمیکنید یکی اینکهمیخواهد بگوید دو تا پر پیدامیبینید کهمی
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کنی به فضاي یکتایی میبا این دو تا پر پرواز. تن و یکی رفتن به اینوریکی نرف

و تنها مردان راه حق هستند که به شويمیدر این حال، تو از اینکه در شمار گمراهان قرار گیري بیمناك

.لذّت بودن در شمار هدایت شدگان امید دارند

معنیش این است که امروز داشتیم ترس در غزل توجه کنید که این بیت مهمی است و معنیش ساده است و

گفتیم ترس یعنی تامل و نگاه کردن و شناختن این که در ذهن چه خبر است و وقتی هم هویت . یادتان است

شویم به یک چیزي، شما احتیاطمیافتیم، مقاومت کنیم وابستهمیافتیم و ستیزه کنیم گیرمیبشویم گیر

خواهد برود هم هویت بشود و شما میکنید ذهنتان را که بسوي دنیامیپس تیز تماشاکنید این کار را نکنید،می

.کنیدنمیبا تامل این کار را

یعنی لذت رفتن به ذّت ذات الْیمینلیعنی چپ، یمین یعنی راست، و َشّمال، ذات الشّمالاین اسمش را گذاشته 

گفت که این لذت دست نعمت بخش تو ها ت در خوردن خربزهیادتان اس. فضاي یکتایی، لذت از جنس حضور شدن

کند انسانی است که نمیو این امید مرد حاال یا زن، خداست فرق. شد که من تلخی این چالش را بچشممیمانع

. رود، بلی این هم مربوط به یک آیه قرانی است که بارها و بارها این آیه را برایتان خواندیممیبسوي زندگی

١٨، آیھ )١٨(کریم، سوره کھفقرآن
َماِل ۖ َوَكْلُبھُْم َباِسٌط ِذَراعَ  لَْعَت َعلَْیِھْم لََولَّْیَت ِمْنُھْم فَِراًرا ْیِھ بِاْلَوِصیِد َۚوَتْحَسُبُھْم أَْیَقاًظا َوُھْم ُرقُوٌد ۚ َوُنَقلُِّبھُْم َذاَت اْلَیِمیِن َوَذاَت الشِّ لَِو اطَّ

ًباَولَُملِْئَت ِمْنھُْم ُرعْ 

رود به نمییک کسی کهدر حالی که خفتگان اند، انهایی که توي غار بودندپنداشتی که آنان بیدارندمیو تو

. گرداندیممیو ما آنان را به سمت راست و چپکندمیدنیا و وا ایستاده اینجا تسلیم است و زندگی روي او کار

سگ یعنی همین من ذهنی شما . ش گسترده بودبر آستانه غار دو دست خوییعنی من ذهنی شان و سگشان 

.کندمیشود و شلوغمیپاآن کند کاري با شما ندارد، اگر شما اعتراض کنیدمیهمین نشسته نگاه

براي اینکه این حالت براي من ذهنی شناخته شده نیست که انسان گریختیمیرفتی قهراًمیاگر به سراغ آنان

به هم هویت شدگی خودداري کند، تامل کند و دوري کند از این ور توجهش روي در حالت تسلیم بماند از رفتن

رفتی قهراًمیگوید اگرمیزندگی برود تا بال پیدا کند، این حالت به من ذهنی شناخته نیست بنابراین

.ترسیديمیو از آنان سختگریختیمیترسیدي ومی
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ید از پریدن اي سرهعاجز آ******تا دو پر باشی که مرغ یک پره

انسانی است که در ذهن استمرغ یک پره، مرغ یک پرهسره یعنی خوب نیکو خالص، تا دو تا پر داشته باشی که 

، عاجز آید از پریدن اي سرهکه مرغ یک پره.تواند برودنمیخواهد با قدرت پر فکر برود به فضاي یکتایی،می

کسی که ناب هستی، از جنس خدا هستی، دو پر ز جنس حضور هستی ايدانید از جنس نابی هستید امیشما

. رساندنمیباید باشی پر ذهن شما را به جایی

یا بده دستور، تا گویم تمام******یا رها کن، تا نیایم در کالم

ینکه فکر کرده مثل ا. گوید مرا رها کن که حرف نزنم یا دستور بده که همه را بگویممی:گویدمیموالنا به زندگی

! همه را نگفته

ورنه این خواهی نه آن، فرمان تو راست

کس چه دانَد مر تو را مقصد کجاست؟

داند که تو چه چیزهایی زیر زبان مننمیهیچ کس. را اختیار ما دست شماستآن خواهی نهمینه این را

کنی؟ و میچه اندازه بیانتو چی هست؟کنی؟ مقصود میچه چیزهایی را از من بیان؟گویممیگذاري تا منمی

مقصد تو کجاست؟

بیند اندر نار، فردوس و قُصور*****جانِ ابراهیم باید تا به نور

. می گوید جان حضرت ابراهیم باید به نور حضور ببیند در آتش، این آتش همین درد خربزه هاست که لقمان خورد

خواهد که در درد هوشیارانه و کندن هویتمیهوشیاري ابراهیمگوید جان ابراهیم می.آتش درد هوشیارانه است

دارد با زندگی یکی. رودمییعنی ببیند که به جاي خوب. اصلی از جهان بهشت را ببیند و قصرهاي بهشت را ببیند

. شودمی

تا نماند همچو حلقه بند در*****پایه پایه بر رود بر ماه و خَور

و آزاد هفده قاش را خورد شما هم قدم به قدم با دو پر در اثر دوري از هم هویت شدگیآنتکه تکه مثل لقمان که

خواهد بگوید این سر می.بروي به باال به ماه و خورشید، مثل حلقه روي در بند نشويها شدن از هم هویت شدگی

اي هم هست در دفتر اول، قصهیک . کندنمیو صدایی که ما راه انداختیم مثل حلقۀ در خداست ولی در را خدا باز
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بنابراین ما مثل حلقه روي در ماندیم و باید با دو . کندنمیو در را باز! گوید من هستممیگوید کیه آنجا؟میخدا

.دو پر را خودش خوب توضیح داد. پر بپریم

بگذرد که ال اُحبّ الْآفلین*****چون خلیل از آسمان هفتمین

من افول کنندگان را دوست: بگویدها آنعبور ازلیل از آسمان هفتم نیز بگذرد و در حینمانند حضرت ابراهیم خ

.دارمنمی

ور آسمان هفتم، آسمان هفتم دیگر آخر چیزهاي آن مانند خلیل دیگر از نفوذ تمامی چیزهاي زمین بگذرد و برود

بارها توضیح دادیم این را و . ا دوست ندارمتواند ما را جذب کند، و دائماً هم بگوید من آفلین رمیمادي است که

آسمان هفتم یعنی از مانند حضرت ابراهیم خلیل از آسمان هفتم نیز بگذرد. این هم مربوط به آیه قران است

.دارمنمیمن افول کنندگان را دوست: بگویدها آنعبور ازو در حینمرزي که بتواند چیزي شما را جذب کند 

همینطور سوره انعام

٧۶، آیھ )۶(قرآن کریم، سوره انعام

ا أََفلَ َقالَ َال أُِحبُّ اْآلفِلِینَ  َذا َربِّي ۖ َفلَمَّ ا َجنَّ َعَلْیِھ اللَّْیلُ َرأَٰى َكْوَكًبا ۖ َقالَ َھٰ َفلَمَّ

ستاره غروب کرد آن چون. این پروردگار من است: پس چون شب بر او نمودار شد ستاره درخشانی دید، گفت

).به خدایی نخواهم گرفت(چیزهاي غروب کردنی و ناپدید شدنی را دوست ندارم من : گفت

یک ستاره درخشانی دید،یعنی رفت توي ذهن، شب شد،شب بر او نمودار شدپس چون شب بر او نمودار شد

به ما گفتیم، ماگفت این خداي من است کما اینکه . این پروردگار من است: گفت.چیزي درخشید چیز مادي بود

چیز، هر چیزي که آن هر چیز مادي که خوشمان آمده امروز گفت دیگر، گفتیم عجب چیزي است و چسبیدم به

آن را پرستیدن، و گفتیم این خداي من است البته وقتی افول کردآن جسبیم شد دل ما و شروع کردیممیآنبه

من چیزهاي غروب : تاره غروب کرد گفتسآن چونگوید حضرت ابراهیم خلیل فهمید گفت، میچیز از بین رفت

چیزها آن ولی ما نگفته ایم ما هنوز به).به خدایی نخواهم گرفت(کردنی و ناپدید شدنی را دوست ندارم

دانیم که آنها از جنس افول کنندگان میاند یا در حال افول هستند و ماایم در حالی که آنها افول کردهچسبیده

.هستند
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جز مر آنرا کو ز شهوت باز شد*****انداز شدغلطاین جهانِ تن، 

زند فریبمیاندازد، گولمیاست، انسان و هوشیاري را به غلطاندازغلطیعنی این جهان تن این جهان ذهن 

در اینجا . کسی را که از شهوت باز شده، یعنی چیزي در جهان نیست که بتواند جذب کندآن دهد غیر ازمی

زنیم ومیچنگآن شویم و بهمیهر چیزي که رنگ مطلوب دارد و ما جذبش. یستشهوت شهوت جنسی ن

. ورزیم فقط شهوت جنسی نیستمیشهوتآن شود، ما بهمیدل ماآن گوییم این مهم استمی

کند معنیش این نیست که نمیپس بنابراین هر کسی باز شد از این حالت که چیزي در جهان او را به خودش جلب

ندگی را نداشته باشیم، نه، ززها را نخواهیم یا استفاده نکنیم یا پول نداشته باشیم و چیزهاي قشنگ و خوب ما چی

نها ندانیم، برق آنها را آبلکه دل ما نباید آنها بشوند ما شهوت رسیدن به آنها را نداشته باشیم، زندگی را در 

از شده باشیم یا بند ناف جهان را بریده باشیم هر کدام و از شیر دوشیدن از جهان ب. نگیریم خوشی از آنها نگیریم

.خواهید بگیریدمیرا
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